
Ogłoszenie nr 558240-N-2020 z dnia 2020-07-03 r.  

Szkoła Główna Służby Pożarniczej: „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku A, Obiekt 02 – 
rejon zakwaterowania IV kompanii oraz remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
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: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 
krajowy numer identyfikacyjny 00017341000000, ul. Słowackiego  52/54 , 01-629  Warszawa, woj. 
mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5617624, , e-mail zam.pub@sgsp.edu.pl, , faks 22 8330724.  
Adres strony internetowej (URL): www.sgsp.edu.pl  
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: Inny (proszę określić):  Uczelnia publiczna  
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)  
Tak  
https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-0  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
Tak  
https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-0  
 
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:  
Tak  
Inny sposób:  
Pisemnie , osobiście lub za pomocą operatora pocztowego  
Adres:  
Szkoła Główna Służby Pożaniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa  
 
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: „Wykonanie remontu pomieszczeń w 
budynku A, Obiekt 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii oraz remont rejonu zakwaterowania 
plutonu magisterskiego”  



Numer referencyjny: PN 19/20  
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: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. Remont pomieszczeń w budynku A, ob. 02 – rejon 
zakwaterowania IV kompanii oraz remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego. Obiekt jest 
położony w Warszawie przy ulicy Siemiradzkiego 2. Roboty remontowe dotyczą pomieszczeń, 
korytarzy i sanitariatów o łącznej powierzchni 652,34 m² zlokalizowanych na parterze i pierwszym 
piętrze budynku pobawionego windy. W skład zamówienia wchodzi również remont klatki schodowej 
głównej i bocznej tego samego budynku. Szczegółowy opis zakresu prac został podzielony na trzy 
branże: budowlaną, elektryczną i sanitarną i został szczegółowo opisany w następujących załącznikach 
do SIWZ: Załącznik nr 9. Przedmiar robót – branża budowlana; Załącznik nr 10. Przedmiar robót – 
branża elektryczna; Załącznik nr 11. Przedmiar robót – branża sanitarna; Załącznik nr 12. STWiOR– 
branża budowlana; Załącznik nr 13. STWiOR– branża elektryczna; Załącznik nr 14. STWiOR– branża 
sanitarna;  
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111300-1 

45262321-7 

45320000-6 

45400000-1 

45410000-4 

45431000-7 

45442100-8 

45453000-7 

45332000-3 

45310000-3 

 
 
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: 40  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
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 postawienia warunku w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający wymaga: a) posiadania (na dzień składania ofert) polisy 
ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej ostatnio działalności zawodowej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną, co najmniej równą lub wyższą 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); b) 
posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż 400.000,00 zł 
(słownie: czterysta tysięcy złotych).  
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki Wykonawcy muszą 
spełniać łącznie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą 
oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunku.  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający wymaga: a) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - 
wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową, polegającą na doświadczeniu 
zdobytym poprzez należyte wykonanie (a w przypadku robót okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwóch robót budowlanych o 
wartości min. 500 000,00 zł każda, polegających na wykonaniu remontu budynku użyteczności 
publicznej o powierzchni min 400 m2. Uwaga! Za wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na 

wykonaniu remontu budynku użyteczności publicznej o powierzchni min 400 m2 uznaje się:.  roboty 
wykonane w na podstawie jednej umowy w okresie ostatnich 5 lat; Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz 
przedstawi na wezwanie Zamawiającego wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnienie tego 
warunku wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych robót budowlanych, w 
szczególności zawierające informacje, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal są wykonywane) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy: w 



przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. -wykaz robót: powinien zawierać przedmiot zamówienia 
(szczegółowy zakres), wartość zamówienia, daty wykonania, nazwę i adres podmiotów na rzecz, 
których roboty zostały wykonane lub są wykonywane. Postawione jak wyżej warunki Zamawiający 
uznaje za minimalne, co oznacza, że w wykazie robót muszą zostać zawarte wszelkie informacje, jakich 
wymagał od Wykonawcy Zamawiający na potwierdzenie warunku udziału w postępowania. b) O 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji:  przynajmniej 
jedną osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  
przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującym 
prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  
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: Nie  
Informacje dodatkowe: Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku 
funkcji, o których mowa powyżej.  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
c) zaświadczenia od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) 
zaświadczenia od właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 



ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24 aa ustawy zbada, czy nie 
zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie każdego z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, podpisuje osoba uprawniona do 
reprezentowania każdego z tych Wykonawców.  
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:  
należy dostarczyć" Polisę ubezpieczeniową OC – zgodnie z pkt.4.3.2. a) SIWZ; Dowód potwierdzający 
posiadanie środków finansowych – zgodnie z pkt.4.3.2. b) SIWZ; Dowody na posiadanie wymaganego 
doświadczenia – zgodnie z pkt.4.3.3. a) SIWZ; Wykaz osób wraz z dowodami zgodnie z pkt.4.3.3. b) 
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  
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie dwanaście tysięcy 
złotych).  
1) Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w następujących formach: a) 
pieniądzu, wpłaconym na konto: Bank BGŻ BNP PARIBAS 19 1600 1374 1845 2512 5000 0026 b) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach 
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 
109, poz. 1158, z późn.zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - określenie 
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, - kwotę gwarancji, - termin ważności gwarancji, 
- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił 
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, oraz przed wyborem oferty najkorzystniejszej; - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie. UWAGA: w przypadku składania oferty przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w 



pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o zamówienie lub Lidera konsorcjum, jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców 
działających w konsorcjum. Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone 
za zgodność z oryginałem. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM Na 
„Remont pomieszczeń w budynku A, ob. 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii oraz remont rejonu 
zakwaterowania plutonu magisterskiego”. Nr sprawy PN/19/20 3) Wykonawca, którego oferta nie 
będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres 
związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez 
Zamawiającego wykluczony z postępowania. 4) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu i godzinie 
wyznaczonym na składanie ofert, przy czym, w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje 
data i godzina wpływu wskazanej w pkt 6 SIWZ kwoty na rachunek Zamawiającego.  
 
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  
Nie  
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 oferty brutto (C) 60,00 

Okres Gwarancji (G) 10,00 

Zatrudnienie osób bezrobotnych(Z) 15,00 

Samodzielność przy realizacji zadania (S)  15,00 

 
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:  
Zmiany Umowy 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania 
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 
następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie 
terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian w przedmiarze robót i STWOiRB w zakresie, w jakim te okoliczności miały lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 3) gdy wystąpi konieczność wykonania 
robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na 
zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji; 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu 
niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 6) wystąpienia siły wyższej, 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy – przy czym nie 
dalej niż do dnia ………………………………………… w związku z koniecznością zakwaterowania strażaków. 2. 
Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
Umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
niż wskazane w przedmiarze robót i STWOiRB, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji 
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 2) konieczności 
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; Strona 32 z 38 4) wystąpienia siły wyższej, 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 3. Wykonawca 
jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio 
w przypadkach określonych w ust. 2. 4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia 
terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 i ust. 12 lub 
zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 12, zobowiązany jest 



do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany na zasadach określonych w ust. 5-11. 5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub w sprawie zmiany określonej w ust. 18 powinien zostać 
przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym 
Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich 
innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o 
zasady, określone w § 7 ust. 2 pkt 1, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie 
do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 7. Wykonawca zobowiązany jest 
do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie 
budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8. Po otrzymaniu wniosku, o którym 
mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli 
dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 
dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do 
wglądu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i przedłożenia na żądanie inspektora 
nadzoru inwestorskiego jej kopii. 10. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym 
mowa w ust. 4, wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku 
odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania 
zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 12. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie na 
zasadach określonych w niniejszym ustępie i ust. 13-15, w razie 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; 4) zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Strona 33 z 38 W przypadku konieczności 
podwyższenia wynagrodzenia Wykonawca, a w przypadku obniżenia wynagrodzenia w związku z 
obniczeniem należności publicznoprawnych także Zamawiający, w terminie do 30 dni może wystąpić z 
uzasadnionym wnioskiem do drugiej Strony o wprowadzenie stosownych zmian w Umowie. Do 
wniosku dołącza się oświadczenie Wykonawcy o wysokości kosztów, jakie będzie musiał ponieść lub 
jakie zaoszczędzi wskutek wprowadzenia zmian przepisów prawa. Ciężar udowodnienia wpływu zmian, 
o których mowa w pkt 1-4, na koszty wykonania przedmiotu Umowy, obciąża Wykonawcę. W takim 
przypadku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i 
kosztów ponoszonych przed zmianami oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia. 
13.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 1, ustalona w Umowie wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a wartość brutto Wynagrodzenia Wykonawcy 
zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług. 14.W przypadku 
zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 2, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
przedmiot Umowy do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 15.W 
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 3, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej 
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto Wynagrodzenia Wykonawcy, w tym 
wynagrodzenia netto osób bezpośrednio wykonujących przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego. 
16.Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej wysokości naliczane będzie od wejścia w życie 
zmienionych przepisów, po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z oświadczeniem, w którym 



Wykonawca wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa w ust. 12 będą miały wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu Umowy przez niego. Wymóg ostatni nie dotyczy przypadku obniżenia stawki 
podatku od towarów i usług – wówczas Strony zawrą stosowny aneks do Umowy obniżający 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy. 17.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany 
Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 
2) danych teleadresowych; 3) danych rejestrowych; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po 
jednej ze Stron Umowy. 18.Przewiduje się istotne zmiany Umowy polegające na zmianie: 1) terminu 
przewidzianego na ukończenie robót; 2) sposobu spełniania świadczenia w tym: a) wprowadzenia 
zmian technologicznych, b) wprowadzenia zmian osobowych, c) wprowadzenia zmian 
spowodowanych szczegółowo opisanymi przez Zamawiającego okolicznościami, a także koniecznych 
w związku z RODO; 3) wysokości należności Stron w wyniku zawarcia ugody, poprzedzonej oceną 
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 
zm.). 19. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 18, zostały szczegółowo określone w pkt 15 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy, podpisany 
przez Strony w dniu zawarcia Umowy. oraz Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku: wystąpienia, co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: A. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót 1. Zmiany 
będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) zmiana 
terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w 
umownym terminie; b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; c) konieczność usunięcia błędów lub 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót; 2. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o 
kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury 
oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo 
lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma –typowych w danych okolicznościach, terminów 
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa 
wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 
przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli 
nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od 
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania 
innych czynności przewidzianych Umową; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 
wymienionych w pkt .1 –3 termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o 
czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności. B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1. Zmiany technologiczne 
spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów 
lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości Robót. c) pojawienie się nowszej 
technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) zlecenie robót dodatkowych oraz 
koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego istniejących 
elementów budynku f)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub 
okoliczności gospodarczych, g)konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku 
niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają 



równy stopień pierwszeństwa W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 
lit. B możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak 
również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę 
wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót 
nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie 
wykonawcy. 2. Zmiany osobowe a) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według 
polityki kadrowej Wykonawcy. b) Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby 
spełniające wymogi SIWZ , a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na 
zaproponowaną osobę. 3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła 
wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej 
stawki VAT; c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy; d) 
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; e) kolizja z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. f) zmiany 
uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. g) gdy zaistnieje inna 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub 
należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 
wymienionych w lit. a, d, e, f, g możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 
technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku pkt. .3.b) zmiana 
stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku pkt. 
.3.c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie. W 
przypadku pkt 3.d zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i 
zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje. 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego 
aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych 
w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a. stawki 
podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. Wszystkie powyższe postanowienia 
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana 
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w 
przepisach o zamówieniach publicznych d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie 
wskazanym w SIWZ e) wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przewidzianych w Istotnych 
Postanowieniach Umowy stanowiącymi integralną część SIWZ. Pozostały katalog przewidywanych 
zmian zawierają Istotne Postanowienia Umowy- załącznik nr 6 do SIWZ.  
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: 2020-07-20, godzina: 09:45,  
 



Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  
Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
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:  


