
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnów Opolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów Opolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-050

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@tarnowopolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowopolski.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3fe057b-f614-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00140134/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-06 17:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003490/02/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa Punktu selektywnej zbiórkli odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V Ochrona
środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania
odpadami komunalnymi

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://miniportal.uzp.gov.pl

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: Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) poczty elektronicznej: ig@tarnowopolski.pl
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę
wraz załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.3.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są w Załączniku nr 6 do SWZ oraz na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu
(zakładka Szczegóły)
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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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPE.271.02.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 845364,62 PLN

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 wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie
Opolskim”, tj.:
a) zaprojektowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w
Tarnowie Opolskim, wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, obejmującymi również punkt
przyjmowania i wymiany rzeczy używanych niestanowiących odpadu celem wprowadzenia ich
do ponownego użycia, stanowiącym integralną część PSZOK (dalej: punkt wymiany),
b) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji (w tym również
warunków technicznych przyłączenia do sieci),
c) przeprowadzenie wszelkich prac budowlano-montażowych dotyczących robót ujętych w
Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do
prawidłowej realizacji zamówienia oraz wyposażenie i uruchomienie PSZOK z punktem
wymiany,
d) dostawę i montaż wyposażenia PSZOK i punktu wymiany,
e) uzyskanie wszelkich zgód i zezwoleń dopuszczających PSZOK z punktem wymiany do
użytkowania.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

30213100-6 - Komputery przenośne

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
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32252000-4 - Telefony GSM

33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

34928470-3 - Elementy oznakowania

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

35111300-8 - Gaśnice

35820000-8 - Sprzęt pomocniczy

39141100-3 - Regały

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39151200-7 - Stoły robocze

39173000-5 - Meble do przechowywania

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

42418900-8 - Maszyny do załadunku lub przeładunku

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42923000-2 - Maszyny ważące i wagi

42923100-3 - Maszyny ważące

42923110-6 - Wagi

44480000-8 - Różny sprzęt gaśniczy

44613000-0 - Duże pojemniki

44613800-8 - Pojemniki na tworzywa odpadowe

44618100-6 - Lekkie pojemniki

44619000-2 - Inne pojemniki

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli,
szybów i kolei podziemnej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

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 jakości i rękojmi za wady

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
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1.1.1. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 600 000,00 zł
(słownie: sześćset tysięcy złotych).
1.1.2. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 200
000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.2.1. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
1) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: która pełnić będzie funkcję Kierownika Zespołu
Projektowego posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Posiadającą min. 5- letnie
doświadczenie w projektowaniu, 
oraz
2) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi 
oraz
3) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót sanitarnych,
posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez
ograniczeń w specjalności instancyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
oraz
4) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych,
posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa,
oraz
5) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót drogowych,
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posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez
ograniczeń w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa.
Uwaga! Wskazane osoby muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego. Dokumenty poświadczające odpowiednie uprawnienia i przynależność
do izb zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez w/w osoby, odpowiadające wskazanym powyżej
uprawnieniom, uprawnienia budowlane wydane obywatelom innych państw Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej spełniające wymogi
określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). Osoby z
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą legitymizować się decyzją o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług trans granicznych,
wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na
uprawnienia budowlane przed właściwa izbą.

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

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe
środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych oraz nadzoru budowlanego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień i doświadczeniu, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informację o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia stanowi zostanie przekazany wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych
środków dowodowych),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1.2) lub sytuacji
finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1.1 SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
W takim przypadku Wykonawca, będzie zobowiązany złożyć dodatkowo:
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (przykładowy
wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum): 
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać
umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz
z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
d) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w
całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

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:
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności: 
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1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
2) materiałów, 
3) technologii wykonania robót,
4) konieczności zastosowania robót zamiennych,
5) podwykonawcy,
6) określonego w umowie zakresu i wartości wykonywanych robót przez podwykonawców.
7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym
ilości faktur,
8) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę,
9) wynagrodzenia w następujących przypadkach: 
a) niewykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 
b) w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 
c) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia objętego umową. 
10) zmiany umowy w zakresie: 
a) powierzenia przez Wykonawcę wykonania części robót budowlanych lub usług projektowych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 
b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 
c) rezygnacji z podwykonawstwa, 
d) zmiany podwykonawcy. 
11) Osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony, w tym zmiany osób
zatrudnionych na podstawie umów o pracę, w przypadku wystąpienia następujących
okoliczności:
a) nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku
pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac,
c) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od
obu stron,
d) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia,
e) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 
f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze
specyfikacją warunków zamówienia,
g) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy,
h) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk,
zamieszki, atak terrorystyczny),
i) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego,
Szczegółowe warunki dotyczące zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawiera wzór
umowy stanowiący załącznik nr 5 SWZ.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-21
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