
Ogłoszenie nr 584261-N-2020 z dnia 2020-09-11 r. 
 

Gmina Drzewica: Termomodernizacja budynku „Domek Wędkarza” w 

formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu 

RegiRegionalny Program Operacyjny województwa Łódzkiego 2014 – 2020, OŚ 

PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie IV.2 

Termomodernizacja budynków. Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja 

budynków. 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzewica, krajowy numer 

identyfikacyjny 67022410800000, ul. ul. Staszica  22 , 26-340  Drzewica, 

woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 483 756 794, , e-mail ugm@drzewica.pl, , 

faks 483 756 641. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.drzewica 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie 

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Nie 

www.bip.drzewica.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 

adres 

 



 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

w formie pisemnej 

Adres: 

 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja 

budynku „Domek Wędkarza” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. 

Numer referencyjny: GKBI.271.7.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 



II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest: Termomodernizacja budynku „Domek Wędkarza” w formule 

,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym . 2. 

Przedmiot umowy obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: • 

Opracowanie map do celów projektowych; • Uzgodnienia branżowe, ZUD; • 

Opracowanie dokumentacji projektowej tj; • inwentaryzacja techniczno-budowlana 

– 4 egz. w formie papierowej oraz z zapisem w formie elektronicznej PDF i 

formacie edytowalnym, • koncepcja rozwiązania projektowego – 4 egz. w formie 

papierowej oraz z zapisem w formie elektronicznej PDF i formacie edytowalnym,, 

• projekt budowlany z wstępnym projektem kolorystyki – 4 egz. w formie 

papierowej oraz z zapisem w formie elektronicznej PDF i formacie edytowalnym,, 

• projekt prac geologicznych na zakres prac dolnego źródła ciepła (jeżeli jego 

wykonanie będzie wymagane przez przepisy prawa) - 4 egz. w formie papierowej 

oraz z zapisem w formie elektronicznej PDF i formacie edytowalnym,, • projekt 



wykonawczy urządzeń fotowoltaiki wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym 

oraz dokumentacją odnośnie ilości wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł - 4 

egz. w formie papierowej oraz z zapisem w formie elektronicznej PDF i formacie 

edytowalnym,, • projekt wykonawczy źródła ciepła - pompy ciepła - 4 egz. w 

formie papierowej oraz z zapisem w formie elektronicznej PDF i formacie 

edytowalnym, • projekty branżowe (branże: architektoniczna; konstrukcyjna; 

instalacyjna, grzewcza, wod.-kan., elektryczna, wentylacyjna) - 4 egz. w formie 

papierowej oraz z zapisem w formie elektronicznej PDF i formacie edytowalnym, • 

projekty powykonawcze – 4 egz. w formie papierowej oraz z zapisem w formie 

elektronicznej PDF i formacie edytowalnym, • Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych; • Przedmiary robót budowlanych; • Uzyskanie 

decyzji pozwolenia na budowę ; • Wszelkie inne projekty i opracowania wymagane 

przepisami prawa, 2) Wykonanie robót budowlanych, w tym: Robót 

termomodernizacyjnych w sposób zapewniający osiągniecie co najmniej 

wskaźników termicznych określonych w PFU: • docieplenie podłóg na gruncie, • 

docieplenie stropodachu z odtworzeniem pokrycia i obróbek blacharskich, • 

docieplenie ścian, • wymianę okien i drzwi zewnętrznych, • usprawnienie działania 

wentylacji grawitacyjnej • montaż instalacji co i źródła zasilania w ciepło budynku 

(gruntowa pompa ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną) • wykonaniu instalacji 

fotowoltaicznej i przyłączeniu jej do inst. wewnętrznej obiektu • wykonanie nowej 

instalacji oświetleniowej w technologii LED • zasilaniu urządzeń sanitarnych w 

kotłowni/pomieszczeniu technicznym • wykonanie instalacji odgromowej Robót 

remontowych: • wymiana drzwi wewnętrznych z dostosowaniem wymiarów do 

obecnie obowiązujących wymogów Prawa Budowlanego • osuszenie i 

odgrzybienie zawilgoconych ścian • wymiana okładzin ściennych w 

pomieszczeniach toalet i kuchni na płytki ceramiczne • wykonanie instalacji 

elektrycznej gniazd wtykowych, siłowych, rozdzielnic budynku Roboty będą 

wykonywane w istniejącym budynku murowanym, w konstrukcji tradycyjnej. 

Ściany murowane gr 44 cm. Strop żelbetowy, stropodach niewentylowany, 

pokrycie z papy. Powierzchnia użytkowa 183,5 m2, kubatura 476,5 m3 

 



II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 

45200000-9 

45300000-0 

45400000-1 

45110000-1 

45210000-2 

45320000-6 

45330000-9 

45420000-7 

42511111-5 

45261215-4 

45311000-0 

45311200-2 

45331100-7 

45421100-5 

45453000-7 

09331200-0 

71220000-6 

71322000-1 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 



pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-30 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2021-10-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w 

przedmiotowym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w 

przedmiotowym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące 

posiadania kwalifikacji zawodowych. Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, 

iż dysponuje i skieruje do realizacji niniejszego zamówienia następującą osobę: - 

osoba z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń 

oraz posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej 

funkcji; 



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: 

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

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: 



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: 

Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy wykaz osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

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 

20.000,00 zł dwadzieścia tysięcy 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 



Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 



 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja 40,00 



 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 



Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 



umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: terminu realizacji 

przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust 1 i ust.2 niniejszej umowy; 

technologii wykonywania robót; wynagrodzenia; zmiany zakresu przedmiotu 

umowy; zmiany sposobu rozliczeń przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia 

następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia 

o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony 

umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których 

zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w 

szczególności: powódź; pożar i inne klęski żywiołowe; zamieszki; strajki; akty 

wandalizmu; ataki terrorystyczne; promieniowanie lub skażenia; awarie; katastrofy, 

2) wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych mających charakter 

anomalii nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających 

wykonanie prac, 3) konieczności realizacji robót zamiennych, lub zaniechania 

realizacji części robót – jeżeli ich wykonanie lub zaniechanie wstrzymuje 

wykonanie robót budowlanych, 4) działań mających na celu niezwłoczne usunięcie 

bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, jeżeli ich podjęcie 

wstrzymuje wykonanie robót budowlanych, 5) zmiany przepisów prawa mających 

wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, 6) realizacji przez 

innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem 

niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i 



uwzględnienia wzajemnych powiązań, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie 

robót budowlanych, 7) znalezisk wojennych itp. prowadzących do konieczności 

wstrzymania robót, 8) przedłużających się w stosunku do obowiązujących 

przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub 

innych w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu 

robót z powodów, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 9) 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych, 10) wystąpienie w trakcie 

wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest 

ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora 

zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego, 11) zmiany lub rezygnacji z 

podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 12) zmiany podwykonawców 

lub zakresy robót wykonanych przez podwykonawców zgłoszonych przez 

Wykonawcę wg. postanowień umowy. 13) innych od wyżej przywołanych, 

niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego, 2. W przypadkach, o których mowa poniżej, za zgodą stron 

umowy, termin realizacji przedłuża się o: 1) czas trwania siły wyższej, 2) czas 

trwania nadzwyczajnych warunków pogodowych, o których mowa w ust.1 pkt 2, 3) 

czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych lub zaniechanych, 4) czas 

niezbędny na podjęcie działań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5) czas niezbędny 

na realizację prac, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 6) czas trwania prac związanych 

ze znaleziskami, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 7) czas trwania przerwy w 

wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawarcia umowy, 8) czas podjęcia działań związanych ze 

zinwentaryzowaniem, usunięciem sieci, instalacji lub innych obiektów 



budowlanych o których mowa w ust. 1 pkt 9 lub czas niezbędny do wprowadzenia 

nowych rozwiązań związanych z robotami budowlanymi, 9) czas niezbędny do 

zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w 

razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 3. Strony przewidują 

możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanym w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 

ustawy Pzp 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia, w 

przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. 

Przewiduje się możliwość Zmiany przedmiotu umowy, na skutek zmian 

technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 

okolicznościami: 1) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym 

lub lepszym standardzie niż przyjęte w projekcie, umożliwiające uzyskanie lepszej 

jakości robót, 2) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, 6. W 

przypadku zaistnienia okoliczności zmiany, o której mowa w ust. 1, Strona, która 

wnosi o dokonanie zmiany powiadomi o konieczności jej wprowadzenia pisemnie 

drugą Stronę. Zmiana taka może zostać wprowadzona wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób kluczowych 

dla realizacji umowy, w szczególności kierownika budowy, kierowników robót. W 

przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę wraz z odpowiednim 

wnioskiem przekazywane są odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia 

i kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, iż muszą być one co najmniej takie same 

jak wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 8. Zmiana nr 

rachunku Wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez 

Wykonawcę podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 9. Wykonawca 

wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 



pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji 

Zamawiającego. 10. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w sytuacji, 

kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, a także w wyniku przejęcia przez zamawiającego 

zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-09-28, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): 

 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert) 



IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
 


