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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej
poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-
sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w
Brzezinach.

Ogłoszenie nr 775910-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
 

Miasto Brzeziny: Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój
infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja pn. Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury
rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach, współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020.
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: Miasto Brzeziny, krajowy numer identyfikacyjny
52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16 , 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo
Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (URL): www.brzeziny.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.brzeziny.pl



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia

Tak
www.brzeziny.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:
w formie pisemnej
Adres:
Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16

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: Aktywizacja mieszkańców ziemi
brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego
Placu Zabaw w Brzezinach.
Numer referencyjny: RI.271.34.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:



Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Aktywizacja
mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej –
budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach. W ramach przedmiotu zamówienia
należy w szczególności: a) wykonać roboty budowlane, b) wykonać dostawę i montaż
urządzeń, c) wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), d)
zapewnić obsługę geodezyjną (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). e)
przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące
sposobu użytkowania i konserwacji urządzeń, f) wykonać przegląd zerowy
zamontowanych urządzeń. Projektowane zagospodarowanie przewiduje lokalizację
urządzeń zabawowych dla dzieci na obszarze w całości przeznaczonym na rekreację i
aktywność sportową. Projektuje się lokalizację dużego, linowego zestawu zabawowego,
składającego się z dwóch piramid linowych oraz dodatków do nich. Nawierzchnia pod
urządzeniem zabawowym, uwzględniająca swoim obszarem strefy bezpiecznego upadku
dla poszczególnych elementów urządzenia zabawowego wykonana jest z warstwy
piasku (grubość warstwy: 30 cm). Dodatkowo, projekt przewiduje lokalizację dwóch
ławek z oparciem, tablicy regulaminowej oraz kosza na śmieci w sąsiedztwie urządzenia
zabawowego. Do placu zabaw utworzono także ścieżkę pieszą wykonaną z nawierzchni
żwirowej komunikującą plac zabaw z istniejącą na działce drogą. 2. Wykonawca
zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: a) posiadaną przez
Zamawiającego dokumentacją projektową (załącznik Nr 7 do SIWZ), b) Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (załącznik Nr 8 do SIWZ), c) pozwoleniem na
budowę z dnia 19.03.2020r. (załącznik Nr 9 do SIWZ), d) przedmiarem robót (załącznik
Nr 10 do SIWZ), e) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, f)
wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, g)
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 3. Wykonawca ponadto będzie
zobowiązany do: a) umożliwienia wstępu na teren budowy i wglądu do dokumentacji
budowy przedstawicielom organów do tego uprawnionych; b) zorganizowania i
zabezpieczenia terenu robót; c) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu; d) w



przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach
popołudniowych, w sobotę, niedziele i święta; e) wbudowywania materiałów
odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.); f) usunięcia
zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót
zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797
ze zm.); g) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania
zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333);
h) zapewnienia sobie we własnym zakresie dostawy wody i prądu w zakresie
niezbędnym do wykonania zamówienia, oraz ponoszenia kosztów ich zużycia; i)
oznaczenia na własny koszt i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót – zgodnie z
obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, j) wykonania dokumentacji
powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.
4. Warunkiem koniecznym jest udzielenie przez Wykonawcę minimum 60 miesięcznej
gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy. Termin gwarancji i rękojmi
liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe nie wyłącza
uprawnień z rękojmi. 5. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu
zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/ B, posiadać odpowiednie
certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane. 6. Urządzenia powinny posiadać certyfikat na zgodność z normami:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-11:2014-11, wydane w systemie
akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki
akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia
09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku,
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające
rozporządzenie (WEG) nr 339/93. Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany
na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176-1. Przed zamontowaniem urządzeń
Wykonawca przedłoży do akceptacji certyfikaty i karty techniczne tych urządzeń. 7.
Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów, maszyn i
urządzeń („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę). Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na
użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały. 8. W trakcie realizacji robót na
żądanie Zamawiającego, w tym również inspektora nadzoru, dokumenty, o których
mowa wyżej mają być przedstawione Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia
otrzymania pisemnego wezwania. Koszt powyższego ponosi Wykonawca. 9. Przy
wykonaniu przedmiotu zamówienia należy przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych a także innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca uporządkuje teren
robót po ich zakończeniu. 12.Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których
dopuścił się podczas wykonywania robót. 13. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie



wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 14. Stosownie do
treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace, osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia: - w zakresie wykonywania czynności
bezpośrednio związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. pracowników
wykonujących roboty ogólnobudowlane oraz pracowników wykonujących montaż
urządzeń, - w zakresie robót ziemnych wykonywanych sprzętem budowlanym. 15.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej,
będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) 16. W trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
świadczenia. 17. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w punkcie 14 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko zatrudnionego pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne
dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana
przez składającego pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i



Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów
obowiązujących w tym zakresie; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z w/w
przepisami. • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; •
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów
obowiązujących w tym zakresie. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy). Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności. 18. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 19. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający powinno odbywać się
na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego. 20. Wykonawca może
przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca
robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem
zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna możliwa jest w dniu
08.01.2021 r. o godzinie 12.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panią Ewą
Kołodziej tel. (46) 874 77 57. 21. Wszystkie wymienione z nazwy materiały przywołane
w dokumentacji Zamawiającego mogą być (w kalkulacji ceny oferty) zastąpione innymi,
o niezgorszych parametrach pozwalającymi na zrealizowanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz wymaganiami Zamawiającego.
Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków
towarowych, to należy odczytywać to, że podane w opisach nazwy własne nie naruszają
art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają
jedynie za zadanie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych
Zamawiającego. W przypadku użycia w dokumentacji Zamawiającego nazw własnych



lub typów materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów
"równoważnych", pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i
jakościowego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót
wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia
technologicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał,
urządzenie techniczne lub element wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz
posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań
zamiennych.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112700-2
45112723-9
37535200-9
45233200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.05.2021

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i
doświadczenia wynikających z faktu wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną inwestycją polegającą na
wykonaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia tj. roboty polegające na wykonaniu robót budowlanych wraz z montażem
urządzeń siłowni zewnętrznej lub/i urządzeń placu zabaw lub budowie Otwartych
Stref Aktywności o wartości co najmniej 200 000,00 (dwieście tysięcy) zł brutto.
Warunek 2 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.
dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności: o konstrukcyjno – budowlanej.
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:

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)

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak



Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu potwierdzającego wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną inwestycją polegającą na wykonaniu
robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. roboty
polegające na wykonaniu robót budowlanych wraz z montażem urządzeń siłowni
zewnętrznej lub/i urządzeń placu zabaw lub budowie Otwartych Stref Aktywności o
wartości co najmniej 200 000,00 (dwieście tysięcy) zł brutto, zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do SIWZ. Wykonawca dołączy także dowody potwierdzające, czy robota została
wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. b) wykazu, że Wykonawca
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub wykazu osób zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP

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

 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2) Wykonawca
obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące
złotych). 3) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu
składania ofert. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących



formach: 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 (Dz. U. 2020, poz. 299). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest
przechowywane na rachunku bankowym . 3) W przypadku składania przez
Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę
dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich
siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)
kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) nieodwołalne i bezwarunkowe
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 
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
nie złożył na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25.ust.1 ustawy Pzp lub
pełnomocnictw. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do poręczeń,
określonych w pkt. 2. 1) b i e. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810 BS w Andrespolu. Do oferty
należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz
formach, należy złożyć w oryginale, przed upływem terminu składania ofert (oryginał
gwarancji lub poręczenia osobno załączyć do oferty). 4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W
wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie
wadium według zasad określonych w art.46 ustawy Pzp. Zamawiający zażąda
ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust 3 ustawy
Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami na
zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych w obowiązującym
brzmieniu.

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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego



systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):



Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:

 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do



następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy
w przypadkach opisanych w pkt. 4 określając zakres i warunki tych zmian. 3. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 4.
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących
okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania
zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) wystąpienie siły wyższej rozumianej jako
wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i
zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej
staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości
lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć
wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. b) wystąpienie
warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych
zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku
wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót
budowlanych przez okres min. 14 dni lub utrzymujących się temperatur powietrza
poniżej -5°C przez okres min. 10 dni lub wystąpienia bardzo wysokich lub niskich
temperatur, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, uniemożliwiających pracę na
budowie w pełnym zakresie godzin. Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu
realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne
uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z ich technologią. c) działań organów



administracji skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów
wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. powstałych z przyczyn nie leżących po
stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny
do uzyskania w/w dokumentów. d) wystąpienie w trakcie wykonywania umowy
nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą prawa (zarówno prawa
krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych
przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to
zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie
zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na
postęp technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących
przepisów prawa. W sytuacji o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji
będzie wpływać na termin realizacji umowy możliwa jest w szczególności zmiana
terminu wykonania umowy o niezbędny realny czas wykonania zamówienia. Jeżeli
Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas niezbędny czas do
dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce
w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą
aneks do Umowy w niniejszym zakresie). e) w przypadku zmiany założeń w trakcie
realizacji Umowy np. w związku z nowymi planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami
ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na termin
realizacji umowy – możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania umowy o
niezbędny czas do dokonania zmian. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu
umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w
jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o
wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). f)
wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących
koniecznością dokonania poprawek i uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie
wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu
realizacji, g) konieczności wprowadzenia innych zmian do przedmiotu umowy, jeżeli z
obiektywnych okoliczności nie można było ich przewidzieć na etapie przed zawarciem
umowy, h) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego
oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynności przewidzianych umową. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania zamówienia może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w
przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w
przypadku: a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku
zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług, b) wprowadzenia zmian w
stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających
poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia
procesu realizacji zamówienia, c) ograniczenia lub zmiany zakresu przedmiotu umowy –
w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego
nowej wysokości w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu robót stanowiącego



załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do
zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych
(zarówno prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach
lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku
Ustaw), wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego, b) konieczność
zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) konieczności
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. 5. Wszystkie
powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 6. Zmiany mogą być wprowadzone po
złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy
wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7. Nie stanowi zmiany umowy, w
rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób
reprezentujących Strony. 8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 9. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku konieczności realizacji robót
dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o
których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, z
zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1c, i 1 d, wartość tych robót musi być zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 10. Zamawiający dopuszcza inne zmiany
umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 3 - pkt. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1b, 1c, 1d. 11. W trakcie
trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących,
ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu
postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
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: 15.01.2021, 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
> język 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

Pliki do pobrania
SIWZ pdf, 1006.52 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 1 doc, 73.5 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 1 pdf, 624.14 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 2 docx, 20.82 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 2 pdf, 428.66 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 3 docx, 23.36 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 3 pdf, 438.46 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 4 doc, 37 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 4 pdf, 258.61 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 5 doc, 34.5 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 5 pdf, 248.73 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 6 pdf, 424.08 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 7_1 pdf, 117.49 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 7_2 pdf, 479.44 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 7_3 pdf, 569.09 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 7_4 pdf, 116.53 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 7_5 pdf, 2.79 MB, 30.12.2020

Załącznik nr 8 pdf, 188.94 KB, 30.12.2020

Załącznik nr 9 pdf, 664.68 KB, 30.12.2020
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https://bip.brzeziny.pl/download/93/40031/zal4.doc
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https://bip.brzeziny.pl/download/93/40034/zal5.pdf
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https://bip.brzeziny.pl/download/93/40038/BrzezinyplaczabawRYS1.pdf
https://bip.brzeziny.pl/download/93/40039/BrzezinyplaczabawRYS2.pdf
https://bip.brzeziny.pl/download/93/40039/BrzezinyplaczabawRYS2.pdf
https://bip.brzeziny.pl/download/93/40040/BrzezinyplaczabawRYS3.pdf
https://bip.brzeziny.pl/download/93/40040/BrzezinyplaczabawRYS3.pdf
https://bip.brzeziny.pl/download/93/40041/urzadzeniaplac.pdf
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https://bip.brzeziny.pl/download/93/40043/BrzezinyplaczabawSTWiORB.pdf
https://bip.brzeziny.pl/download/93/40043/BrzezinyplaczabawSTWiORB.pdf
https://bip.brzeziny.pl/download/93/40044/pozwolenienabudowe.pdf
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