Ogłoszenie nr 2021/BZP 00051815/01 z dnia 2021-05-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W
SZAMOCINIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Szamocinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000807725
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 19 Stycznia 29
1.5.2.) Miejscowość: Szamocin
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-820
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski
1.5.7.) Numer telefonu: 604-119-957
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsszamocin@poczta.onet.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaszamocin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa jednostka organizacyjna
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:

REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII
KONOPNICKIEJ W SZAMOCINIE
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3508caa6-b184-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051815/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12 08:14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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://przetargi.gminaszamocin.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: https://przetargi.gminaszamocin.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w toku prowadzenia postępowania odbywać
się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:zsszamocin@poczta.onet.pl2.
Oferty mają być składane wyłącznie w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na platformie3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres e-mail (z wyłączeniem
dokumentów składanych wraz z ofertą). 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu
Miasta i Gminy Szamocin (Platformie ZETO PZP). Wykonawca posiadający konto na Platformie ZETO
PZP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”.5. 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 Platformy ZETO PZP” oraz „Instrukcji obsługi
systemu PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.7. Za datę przekazania oferty, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę ZETO PZP.8. Zamawiający przekazuje link
do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
liście wszystkich postępowań w Platformie ZETO PZP.9. Składanie ofert odbywa się przy użyciu
Platformie ZETO PZP, który dostępny jest pod adresem: https://przetargi.gminaszamocin.pl/ 10.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Dodaj ofertę” dostępnego na Platformie ZETO PZP11.
Wszystkie dokumenty i informacje składające się na ofertę są automatycznie szyfrowane w chwili ich
przesłania na serwer ZETO (co następuję automatycznie). Użytkownicy składający ofertę nie muszą
więc samodzielnie, korzystając z aplikacji zewnętrznych, szyfrować załączanych do Platformy ZETO
PZP dokumentów.12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej
lub postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf.13. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym14. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
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obsługi systemu PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”, dostępnej na stronie:
https://przetargi.gminaszamocin.pl/.15. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1913), wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część należy ten plik zaszyfrować.16. W przypadku gdy wolą wykonawcy jest dokonanie zmiany w
treści oferty, w tym także zmiany któregokolwiek z oświadczeń czy dokumentów składanych wraz z
nią, konieczne jest wycofanie całej oferty i złożenie jej ponownie w prawidłowej wersji, w tym z
właściwymi załącznikami.17. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu dostępnego na
Platformie ZETO PZP.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
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): informacja dotycząca RODO zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SPSZ.264.1.2021
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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kuchni i zaplecza kuchennego z
modernizacją instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Szamocinie w oparciu o przedmiary robót, które stanowią załącznik nr 2 do
SWZ:- przedmiar branży budowlanej - przedmiar branży instalacji wentylacyjnej- przedmiar
branży instalacji elektrycznejCelem remontu kuchni jest zmiana ciągu technologicznego oraz
poprawa warunków BHP poprzez wymianę instalacji wentylacyjnej oraz częściową wymianę
instalacji elektrycznej, a także wydzielenie pomieszczenia socjalnego. Zakres remontu obejmuje
zgodnie z przedmiarem:- wymiana płytek ściennych w kuchni z całym zapleczem,szpachlowanie ścian i sufitów,- malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów,- rozebranie posadzki
lastryko oraz cementowej i wyrównanie powierzchni,- ułożenie płytek posadzkowych
antypoślizgowych wraz z wykon. izolacji, - wymiana stolarki drzwiowej- wykonanie
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pomieszczenia socjalnego,- wykonanie lamperii z tynku żywicznego,- ułożenie wykładziny
Tarkett,- wymiana baterii umywalkowych oraz zlewozmywakowych,- demontaż instalacji
przewodów wentylacyjnych oraz wentylatorów,- wykonanie czerpni ściennych,- montaż nowych
przewodów wentylacyjnych,- centrala wentylacyjna nawiewna,- okapy : przyścienny i centralny
nad kotłami,- montaż klapy p.poż.,- wymiana instalacji elektrycznej,- przewody na ścianach i w
posadzce,- wymiana łączników podtynkowych i natynkowych,- wymiana gniazd podtynkowych,wymiana opraw oświetleniowych (oprawy pochodzące z demontażu pozostają własnością
Zamawiającego),- montaż opraw awaryjnych,- wymiana rozdzielnicy głównej ze zmianą
lokalizacji.Załączone przedmiary robót (kosztorysy ofertowe) stanowią zakresy prac objętych
niniejszym postępowaniem i służą wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów
inwestycji.UWAGA!Przed dokonaniem zakupu materiałów i sprzętów mających wpływ na wygląd
pomieszczenia należy uzyskać zgodę Zamawiającego. Inwestor decyduje o cechach kolorystyce, rozmiarach, gatunku i jakości.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-06-28 do 2021-08-27
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
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1% = 1 pkt
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: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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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.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej :- posiadają środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł, co potwierdzą poprzez złożenie
aktualnej informacji z banku4) Zdolności technicznej lub zawodowej.- posiadają doświadczenie
umożliwiające realizację zamówienia tzn. wykonali należycie i prawidłowo ukończyli w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną, która polegała na remoncie
pomieszczenia/ń o wartości minimum 200 000,00 zł brutto, co potwierdzą w wykazie
wykonanych robót oraz referencjami 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca
powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.3. Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie Zamawiającego
(zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może
żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:a) odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,b) oświadczenia o braku przynależności do grupy
kapitałowej (wg załącznika Nr 3).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na
wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) przez wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.2) W celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
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zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:a) wykazu robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty( wg załącznika Nr 4 ),b)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,
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: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5000,00 zł (słownie: pięćtysięcyzłotych
00/100).2.Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą3.Wadium może być wniesione
w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4.Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank : Bank Spółdzielczy Chodzież
/ Oddział SzamocinNr rachunku :66 8945 0002 3900 1948 2000 0180Wadium musi wpłynąć na
wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).5. Wadium wnoszone w
poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (wykonawcy),
beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Szamocinie, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem, kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia,
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6. W
przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7. Zamawiający dokona zwrotu
wadium na zasadach określonych wart. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.9. Złożenie wniosku o zwrot
wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego
z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale XV.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:1) wspólnie
muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,2) w stosunku do
żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,4) muszą ustanowić pełnomocnika
wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez
notariusza,5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta
konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

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:

Oprócz okoliczności i warunków określonych w SWZ,zamawiający przewiduje zmiany umowy
zawarte we wzorze umowy: 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się
możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 455
ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub
przez Wykonawcę.3. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy w zakresie:1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli
konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy, a zmiany
te będą korzystne dla Zamawiającego;2) wykonania robót zamiennych, jeżeli są one
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;3)
wykonania robót zamiennych, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy;4) zmian
dotyczących wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji
publicznej, w sposób wynikający z tych zaleceń;5) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian
spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich
wynikającymi;5. Okoliczności o których mowa w ust. 4 muszą być udokumentowane stosownymi
protokołami podpisanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz zaakceptowane przez
Zamawiającego.6. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności
związanych z wystąpieniem epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie
umowy.7. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub
może wystąpić.8. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania
zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności będących podstawą do
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zmiany.9. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:1)zakres proponowanej
zmiany,2)opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,3)podstawę
dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień
umowy,4)informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające
dokonanie zmiany umowy.10. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. 4) powyżej, są wszelkie
oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany11. Strona
wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana
jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności –uprawniające do dokonania zmiany
–dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.12. W przypadku złożenia wniosku o zmianę
druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania
się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:- zaakceptować wniosek o zmianę,- wezwać
Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,- zaproponować podjęcie
negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,- odrzucić wniosek o zmianę.
Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi.gminaszamocin.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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