Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061991/01 z dnia 2021-05-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Stacja terenowo – badawcza „Podmoście”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH NAD DOLNĄ WISŁĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090476209
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sądowa 5
1.5.2.) Miejscowość: Świecie
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki
1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 15 000
1.5.8.) Numer faksu: 52 33 15 000,
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dolwislapark@poczta.wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:

Stacja terenowo – badawcza „Podmoście”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36b328f6-b7d5-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00061991/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-22 20:19
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: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Budowa stacji terenowo-badawczej Podmoście
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

http://zpkchn.bip.gmina.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://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z
dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344). Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopi dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
zminiPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności
osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy,
członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww.
obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane
zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje
Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w
formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
osobowych.
a) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
b) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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: 411156,32 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
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Adaptacja budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na potrzeby stacji terenowo
badawczej „Podmoście” Na którą składają się: a) Roboty budowlano – modernizacyjne
polegające na przebudowie budynku mieszkalnego na stacje terenowo badawczą „Podmoście”
w tym: remont kapitalny dachu, oczyszczenie i pomalowanie elewacji, rozebranie i odbudowa
kominów, likwidacja 2 pieców i montaż ogrzewania kominkowego; instalacje wewnętrzne, prace
adaptacyjne pomieszczeń itp. b) Roboty budowlano – modernizacyjne polegające na
przebudowie budynku gospodarczego na stacje terenowo badawczą „Podmoście” obejmujący
całkowitą wymianę dachu, ściany działowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje
wewnętrzne, itp. c) Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu (wyrównanie gruntu,
utwardzenie kamiennym brukiem; wyznaczenie i wykonanie dojazdów oraz dojść do budynku
oraz trawników, ścieżki utwardzone żwirem, zakup ławostołów, koszy na śmieci)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu
Umowy przewidzianego w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej części
za zbędne dla realizacji przedmiotu Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli
rezygnacja z wykonywania robót, które były przewidziane w przedmiarach robót lub w
dokumentacji projektowej), nieleżące w interesie Zamawiającego lub niemożliwe do wykonania z
przyczyn niezależnych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi na wówczas przepisami powszechnie obowiązującego prawa (roboty
zaniechane).
Łączna wartość robót zaniechanych brutto nie może być większa niż 15%wartości
wynagrodzenia umownego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-17
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: 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
• cena (w zł.) 60%
• długość gwarancji (w latach) 40%
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:
P=(Pc x 0,60) + (Pt x 0,40)
gdzie:
najniższa oferowana cena
Pc = ------------------------------------- x 10
cena porównywanej oferty
okres gwarancji w ofercie badanej
Pt = -------------------------------------------------------- x 10
najdłuższy okres gwarancji.
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Punkty będą przyznawane na podstawie zadeklarowanych przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym cen i terminów gwarancji.
1. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max. 10pkt.
2. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Opis kryterium gwarancja:
Na wykonane roboty określone w przedmiocie zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości na
okres nie krótszy niż 2 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
stwierdzającego brak usterek i wad.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji wszelkich niezbędnych przeglądów
i napraw. Koszt wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancyjnym jest po stronie
Wykonawcy.
Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne określone w przedmiocie zamówienia Wykonawca
udzieli rękojmi za wady fizyczne, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
stwierdzającego brak usterek i wad.
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:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

SWZ9.1.1 Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
SWZ9.1.2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
SWZ9.1.2.a.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a/ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (opłacona polisa) w zakresie prowadzonej działalności w wysokości:
min. 100 000,00 zł
SWZ9.1.2.b zdolność technicznej lub zawodowej:
a/ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował bądź realizuje co najmniej jedno
zadanie budowlano modernizacyjne o wartości minimum 100 000,00 zł .
b/ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami,
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które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi doświadczenie,
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, (tj. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi branży:
ogólnobudowlanej (uprawnienia branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń)
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:
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór stanowi Załącznik Nr 3
do SIWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający będzie żądał:
Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(opłacona polisa)w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
będzie żądał:
a)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty zgodnie z
Załącznikiem Nr 8 do swz.
b)Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 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 z Załącznikiem Nr 5 do swz.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

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

nie 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: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
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:

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których
mowa w art. 454 i 455 Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją
art.455 ust. 1 pkt 1 Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1) konieczności przesunięcia terminu realizacji umowy lub innych terminów umownych, jeśli
konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, nie
leżących po stronie Wykonawcy,
2) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich
przesunięcie jest wynikiem opóźnień w dokonaniu
określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym m.in.: a)
w przypadku wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane
b) w sytuacji braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ,
3) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia szkód oraz
następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w
związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych
na terenie
budowy,
4)konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest
wynikiem wystąpienia siły wyższej
5) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeśli
konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności stanowi następstwo:
a) konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej,
b) braku przygotowania lub braku możliwości przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na
istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych,
c) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania inwestycji, zmiany umowy o
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dofinansowanie itp.,w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie terminów umownych;
6) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich
przesunięcie jest wynikiem wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy tudzież
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
inwestycjami czy robotami w zakresie na zasoby których Wykonawca powołał się w celu
spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, zmiany
zakresu robót powierzonych ww. podwykonawcom,
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie
inwestycji w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
9) konieczności wprowadzenia robót uzupełniających na podstawie art. 214
ust. 1 pkt 7 Pzp lub zamiennych w rozumieniu i na zasadach określonych w Umowie
10) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną w ramach tzw. robót
zaniechanych, o których mowa w§ 18 Umowy, co skutkować może obniżeniem wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Zespołu Paków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą; Ul. Sądowa 5; 86-100
Świecie
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.3. W przypadku wyboru oferty
złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na zasadach i w sposób określonych poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy
przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przesłanki, o której mowa powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
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