
Powiat Gryfiński: Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie

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
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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: Powiat Gryfiński, krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul.

Sprzymierzonych  4 , 74-100  Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 045 000, e-

mail starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002. 

Adres strony internetowej (URL): www.gryfino.powiat.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: 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)

Tak 

www.bip.gryfino.powiat.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.bip.gryfino.powiat.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: 

Tak 

Inny sposób: 

forma pisemna 

Adres: 

POWIAT GRYFIŃSKI, UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

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: Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie 

Numer referencyjny: ZD.272.10.2020.MW 

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: 3.1.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie”.

3.1.1 Wspólny Słownik Zamówień CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45233120-6 Roboty w zakresie

budowy dróg 45314310-7 Układanie kabli 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii

energetycznych 45113000-2 Roboty na placu budowy 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45110000-1 Roboty w zakresie

burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie

przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

wyrównywanie terenu 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 3.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w

załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: -

Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa; -

Załącznik nr 10 do SIWZ – Tabela elementów rozliczeniowych - przedmiar; - Załącznik nr 11 do SIWZ –

Projekt wykonawczy; - Załącznik nr 12 do SIWZ – Projekt stałej organizacji ruchu - Załącznik nr 13 do

SIWZ – Projekt tymczasowej organizacji ruchu 3.3 Informacje szczegółowe: 1) Dalszy opis przedmiotu

zamówienia wraz z technologią wykonania robót budowlanych określony został w dokumentach



opisanych w punkcie 3.3. SIWZ. 2) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca

zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia: a) sprawnej organizacji i zagospodarowania

zaplecza budowy, b) zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż., c) w przypadku korzystania z

podwykonawców koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, d)

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie

porządku i dyscypliny pracy, e) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, f) przy realizacji

zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy

posiadały dopuszczenie do obrotu oraz właściwe deklaracje zgodności z obowiązującymi w tym zakresie

normami. Wykonawca, ww. dokumenty na żądanie Zamawiającego dostarczy przy odbiorze końcowym.

Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów, g)

wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi

przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp,

ppoż. z zalecaniami inspektora nadzoru Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji

projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami, h) Wykonawca

zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie

korzystania) z dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy

wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca

bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko

o aktualnych ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na

realizację umowy lub ją opóźnić. 4) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w sposób jak

najmniej utrudniający ruch drogowy. Ponadto przez cały okres realizacji robót budowlanych, należy

utrzymać dojazd dla klientów i zaopatrzenia sklepów zlokalizowanych w ciągu przebudowywanej ulicy

(np. Delikatesy Centrum, Żabka, itd.), jak również do sklepów korzystających z ulicy Krasińskiego jako

główny dojazd (np. Netto, Bagietka, Witkowo). Zjazdy publiczne nie podlegają całkowitemu wyłączeniu,

dopuszcza się jedynie częściowe ich wyłączenie. Jednak w przypadku konieczności tymczasowego

zamknięcia dojazdu Wykonawca uzgodni z zainteresowanymi podmiotami termin wystąpienia utrudnień

w ruchu oraz powiadomi o tym fakcie Inwestora. Wymaga się, aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i

pieszych, układał robocze pomosty lub stosował metody wykonania pozwalające na ruch pieszy i

zapewniające dojście do budynków. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej sytuacji będą

rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli Inwestora, inspektora nadzoru,

Wykonawcy i mieszkańców. 5) Wykonawca zobowiązany jest również do zamieszczania w prasie

lokalnej i na portalach społecznościowych informacji o planowanych zmianach w organizacji ruchu. 6)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do oznakowania oraz

zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót na czas ich realizacji, na podstawie przekazanego przez



Zamawiającego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Aktualizacja projektu tymczasowej organizacji

ruchu leży w gestii i na koszt Wykonawcy. 7) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych

z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót. 8) Wykonawca jest

zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych zakupionych przez siebie. 9)

Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą (zgodną z wymogami zawartymi w

STWiOR), aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu i koszty z tym związane leżą po stronie

Wykonawcy robót. 10) Wykonawca, w przypadku wystąpienia awarii urządzeń (sieci wodociągowej,

gazowej etc.), zobowiązany jest do niezwłocznego jej usunięcia (w uzgodnieniu z zarządcą sieci), w

czasie nie dłuższym niż 6 godzin od wystąpienia awarii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

zastępczego usunięcia awarii na koszt Wykonawcy w przypadku braku podjęcia robót związanych z

usuwaniem awarii przez Wykonawcę. 11) Materiały pochodzące z rozbiórki elementów dróg Wykonawca

przetransportuje na własny koszt i zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z przedmiarem, z

wyjątkiem znaków pionowych oraz destruktu bitumicznego, które stanowią materiał Zamawiającego i

zostaną przetransportowane we wskazane przez Zamawiającego miejsce, na koszt Wykonawcy. 12)

Drewno pochodzące z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest

odkupić od Powiatu Gryfińskiego, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia

przetargu) na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie przez

Zamawiającego w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp.

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. 13) W trakcie prowadzenia prac

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostawy wody, energii oraz odbiorów nieczystości

ciekłych i umożliwienia odbioru nieczystości stałych jeśli jego prace będą miały wpływ na możliwość

realizacji w/w dostaw/usług. 14) Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty. 15)

Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią

jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów

przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych

Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz w przepisach wykonawczych do tej

ustawy. 16) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów, potwierdzających, że wbudowane

materiały zgodne są z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 17) Wykonawca przygotuje oraz

złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót (2 kpl. w formie pisemnej trwale spięte oraz 2

kopie zapisane na nośniku CD) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w

szczególności: a) protokoły z badania materiałów, b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i

urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie

wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami



naniesionymi w trakcie realizacji zadania, d) projekt powykonawczy, e) inwentaryzację geodezyjną

powykonawczą (zgodną z wymogami w STWiOR), f) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia

zakończenia realizacji robót. g) protokół z przeglądu zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej i

sanitarnej. Wszystkie dokumenty o których mowa powyżej (lit. a-g) mają być uporządkowane, a ich

wersja papierowa ma być tożsama z wersją zapisaną na nośniku CD (taka sama numeracja i

nazewnictwo). 18) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu i Inspektorowi

nadzoru wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 19)

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania, opracuje w 2 egzemplarzach Program

Zapewnienia Jakości (PZJ), który będzie musiał być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i przekazany

dla Zamawiającego. 20) Wykonawca zobowiązuje się udostępnić teren budowy gestorom sieci (wodno-

kanalizacyjnej, teletechnicznej, energetycznej, gazowej) w ustalonym i określonym terminie w przypadku

konieczności jej wymiany, naprawy lub modernizacji. Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnego

dodatkowego wynagrodzenia oraz nie będzie to stanowiło podstaw do przedłużenia terminu realizacji

zamówienia. Każdorazowe wejście na plac budowy gestora będzie szczegółowo uzgadniane z

Wykonawcą, Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i gestorem sieci. 21) Po zakończeniu

przez Wykonawcę robót objętych niniejszym zamówieniem, w przypadku chęci wykonania przyłączy

infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez „osoby trzecie”, Wykonawca zostanie zwolniony z udzielenia

gwarancji na wykonane roboty, na odcinku, na którym prace te będą wykonywane. Na takim obszarze

gwarancja będzie obowiązywać inwestora lub Wykonawcę tych prac. 3.4. Zamawiający nie przewiduje

udzielania zaliczek. 3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na

części. 3.6. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30

ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza

rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego,

wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki

handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz

dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i

technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których

poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót

mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i

urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem

oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne

produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.



Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych

decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane

decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie

wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania

równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w

jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w

ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia

ofert zawierających produkty równoważne. 3.7. Na cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli

Zamawiającemu gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót i

podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawcę

dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert tj. gwarancja (rozdział

13 pkt 13.1. SIWZ). Okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 3.8.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: � czynności związane

z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego tj. m.in.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, frezarka,

rozkładarka mas bitumicznych; � czynności związane z układaniem nawierzchni z masy bitumicznej; �

czynności związane z robotami brukarskimi; � czynności związane z układaniem rur kanalizacji

deszczowej; � czynności związane z układaniem linii energetycznej. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45233120-6

45314310-7

45232200-4

45113000-2

45311200-2

45316110-9

45110000-1

45111200-0

45230000-8



45231400-9

45233150-5

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: 2022-11-30 

II.9) Informacje dodatkowe: W związku z dofinansowaniem przedmiotu zamówienia środkami

Funduszu Dróg Samorządowych Zamawiający przewiduje realizację inwestycji z podziałem na trzy etapy

finansowania, w związku z czym wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne etapy nie może

przekroczyć: a) za etap I – do 31.12.2020 r. – nie więcej niż do kwoty 400 000 zł brutto, b) za etap II – do

31.12.2021 r. – nie więcej niż do kwoty 4 000 000 zł brutto, c) za etap III – do 30.11.2022 r. – do 100%

wartości zamówienia brutto.

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 nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie:

trzy miliony złotych) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. Wartości podane w dokumentach

potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej w walutach innych niż PLN,

wykonawca przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień

wystawienia dokumentu. b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie

mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z

Wykonawców w całości. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o

których mowa powyżej w walutach innych niż PLN, wykonawca przeliczy wg średniego kursu

Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą

minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj., że: w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej

dwie roboty budowlane polegające na budowie / przebudowie drogi publicznej lub ulicy w terenie

zabudowanym, każda robota obejmująca swoim zakresem wykonanie: - nawierzchni z kostki

betonowej o powierzchni min. 5 000 m2; - nawierzchni z masy bitumicznej na długości min. 200 mb; -

budowy /przebudowy sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na długości min. 200 mb; -

budowy/przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na długości min. 200 mb. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co

najmniej jeden z Wykonawców w całości. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót

budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W

niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia



budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, które uprawniają do

pełnienia funkcji kierownika robót drogowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi

zamówienia. b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, c) co najmniej jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie odpowiadającym

przedmiotowi zamówienia. 

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: Tak 

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

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) 

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: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww.

dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

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: 

Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1) Informację banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert, w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej

ww. dokument składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach

konsorcjum będzie/ będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy

złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2) Dokument potwierdzający,

że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż

2.000.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców

składających ofertę wspólną, który odpowiada za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy

złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub

ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w

wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w

postepowaniu (art. 26 ust. 2c PZP). Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1)

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, 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. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał co najmniej dwie

roboty budowlane polegające na budowie / przebudowie drogi publicznej lub ulicy w terenie

zabudowanym, każda robota obejmująca swoim zakresem wykonanie: - nawierzchni z kostki

betonowej o powierzchni min. 5 000 m2; - nawierzchni z masy bitumicznej na długości min. 200 mb; -

budowy/przebudowy sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na długości min. 200 mb; -

budowy/przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na długości min. 200 mb. Wykonawca nie może

sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych

wartości porównywalnych. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W

przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 2) wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca

dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) co najmniej jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych w zakresie odpowiadającym

przedmiotowi zamówienia. b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, c) co

najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7

do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 3)

Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej

wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A 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)

a) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) kosztorys ofertowy

wypełniony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, c) oświadczenie



Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, d)

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp

przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; e) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić

wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do

SIWZ; f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

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 

8.1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium

w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 8.2. Wadium może być

wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu 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. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.3.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 – konto BGŻ nr 27 2030 0045 1110 0000

0194 1850 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium – „Przebudowa ulicy Krasińskiego w

Gryfinie”. 8.4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w

formie nienaruszonego oryginału dołączyć do oferty.

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 60,00

okres gwarancji 20,00

kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia 20,00

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: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień

publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w przypadku

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie: 1.1. Zamawiający ma

prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części

określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w umowie, a

Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 1) zmniejszyć ilość robót, 2) pominąć

poszczególne roboty, 3) wykonać roboty zamienne. 1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości

wynagrodzenia w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy

czym ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania

umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany

podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany

umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2)

wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie złożenia oferty,

w konsekwencji w kosztorysie wynikający z ich zaniechania i wystąpieniu okoliczności, o których mowa

w umowie, 3) wykonania robót zamiennych lub dodatkowych i wystąpieniu okoliczności o których mowa

w zapisach w umowie, 4) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia. 1.3. Zamawiający dopuszcza zmianę

terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana

spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub

okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, co może nastąpić m.in.

w przypadku: 1) nieterminowego przekazania terenu budowy, 2) opóźnień w wydawaniu decyzji,

zezwoleń, uzgodnień itp. lub w dokonaniu bądź zaniechaniu określonych czynności przez właściwy

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, 3) niemożności realizacji robót z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub

nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4)

udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania

zamówienia podstawowego 5) konieczność realizacji zamówień zamiennych, 6) wystąpienia innych

okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca nie jest

odpowiedzialny, 7) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw

siły wyższej. Przez termin „siła wyższa” rozumie się np. akt terroru, wojny wypowiedziane i

niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi,

powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i



którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec 8) wystąpienia zjawisk archeologicznych, niewybuchów lub

niewypałów, o ile będą one miały wpływ na dotrzymanie terminu wykonania robót, 9) zmiany w

uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na

termin realizacji, 10) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót, 11) konieczności

dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile będą one miały wpływ na dotrzymanie terminu

wykonania robót, 12) ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji

zamówienia. 1.4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany regulacji

prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy

ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 1.5. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców,

powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części

zamówienia przez podwykonawcę pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie

warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie

publiczne. W takim przypadku nie ma konieczności zmiany umowy w drodze aneksu do umowy. 1.6.

Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotów trzecich na zasobach których Wykonawca opierał się

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podmiot trzeci

wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o

zamówienie publiczne. 1.7. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie

robotami budowlanymi oraz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, pod warunkiem, że

zaproponowana przez Wykonawcę na dane stanowisko osoba, wykaże spełnianie warunków w zakresie

nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne. W takim

przypadku nie ma konieczności zmiany umowy w drodze aneksu do umowy. 1.8. Zmiany technologiczne,

w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonania

projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,

kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych

założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki

terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) pojawienie się nowszej technologii

wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych

prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, f) 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, g) zmiany usytuowania zjazdów do posesji. 1.8.1. W przypadku

wystąpienia zmian technologicznych Zmawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości

wynagrodzenia – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz zmianę

terminu wykonania przedmiotu umowy – jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.9. Zamawiający dopuszcza

zmianę sposobu płatności. 1.10. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku

wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można było

usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji. 1.11. Zamawiający dopuszcza zmianę oznaczenia danych

dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. W takim przypadku nie ma konieczności zmiany umowy

w drodze aneksu do umowy. 2. Opisane w ust. 1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Zmiana umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić na umotywowany wniosek

Wykonawcy. 3. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych projektem budowlanym

i kosztorysem ofertowym, Inspektor i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót

zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy robót koniecznych do zaniechania. 4. Jeżeli

zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych nie objętych kosztorysem

ofertowym, Inspektor i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót

zamiennych lub dodatkowych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Jeśli na postawie

kosztorysu ofertowego nie będzie możliwości określenia kosztów strony umowy określają, iż rozliczenie

tych robót nastąpi w oparciu o średnie ceny materiałów, sprzętu, transportu i robocizny oraz średnie

koszty narzutów publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału, w którym kalkulacja będzie

sporządzana lub/i innych ogólnie stosowanych katalogach. 5. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek

zmian bez polecenia i zgody Zamawiającego. 

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: 2020-06-26, godzina: 10:30, 

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 

> 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


