Ogłoszenie nr 2021/BZP 00101257/01 z dnia 2021-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Browarna 85
1.5.2.) Miejscowość: Elbląg
1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
1.5.7.) Numer telefonu: 552341884
1.5.8.) Numer faksu: 552340871
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminaelblag.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bbf37e5-da4d-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101257/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2021-07-01 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00101257/01 z dnia 2021-07-01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-01 12:55
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003081/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Wymiana sieci wod.-kan. i c.o. w budynku gminnym ul. Żeromskiego 2B w Elblągu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_elblag
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_elblag
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_elblag. Korzystanie z
platformy zakupowej przez wykonawcę jest bezpłatne. Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców"
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zgodnie z 67
ustawy Pzp oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf, 6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą
protokołu TLS 1.3. 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje
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go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków. Wykonawca może
zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość
została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot
profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO), informuję, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Elbląg z siedzibą przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg,
reprezentowana przez: Wójta Gminy Elbląg. 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
kontakt: tel. 55 234 18 84, e-mail: e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl 2) Dane osobowe przetwarzane
będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BD.271.10.2021 pn.
„Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania
wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu" prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji; 3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
w szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;. 4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa. 5) Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 6)
Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 7) Podanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa, tj. ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo
zamówień publicznych. 8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji. 9) Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegając się o
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udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalnoprawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13
RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny
wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i
których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BD.271.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie wewnętrznych
instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania wraz z przebudową
węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu 2. Przedmiotowy budynek
zlokalizowany przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z
dnia 24.12.1992 r. w pozycji 242/92. Wszystkie planowane prace prowadzone będą zgodnie z
zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie – Delegatura w Elblągu
(Pozwolenie WKZ z dn. 08.02.2021r. Nr pisma 921/2021 oraz z dnia 09.04.2021r. Nr pisma
2742/2021) oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Elbląg Nr
60/2021 z dn. 19.04.2020r.). W budynku funkcjonuje przychodnia zdrowia oraz prywatne
gabinety lekarskie. Należy to uwzględnić przy organizacji placu budowy i realizacji robót
budowlanych, w celu ograniczenia uciążliwości dla czynnej przychodni zdrowia. 3. Zakres
zamówienia obejmuje m.in.: 1) przebudowa wymiennikowego węzła dwufunkcyjnego C.O. i
C.W.U., a) montaż układu wymiennikowego instalacji C.O. i C.W.U. węzła cieplnego, b) budowa
wewnętrznej instalacji elektrycznej silnoprądowej 230V, c) montaż zabezpieczeń
przetężeniowych, d) montaż systemu przeciwprzepięciowego, e) montaż uziemienia, f) montaż
systemu automatyki, g) płukanie i wykonanie próby szczelności węzła po stronie miejskiej sieci
ciepłowniczej na zimno i na gorąco oraz uruchomienie układu pod nadzorem służb EPEC, 2)
budowa projektowej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania: a)
montaż rurociągów i grzejników, b) montaż armatury odcinającej i pomiarowej, c) połączenie
projektowanej armatury z istniejącymi instalacjami, d) wykonanie próby szczelności instalacji
lokalowych po przebudowie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
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45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: 1) kryterium CENA: Waga kryterium - 90% (max 90 pkt) Cena
oferty jest ceną brutto.2) kryterium OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: Waga kryterium - 10% (max 10
pkt).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania
podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie; 2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający
odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie; 3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków
dowodowych w tym zakresie; 4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony jeżeli wykonawca: a) złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
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tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający żąda
potwierdzenia wykonania, co najmniej: dwóch robót budowlanych polegających na remoncie,
przebudowie, budowie wewnętrznych instalacji wodociągowych, i/lub kanalizacji sanitarnej, i/lub
centralnego ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 200 000zł każda. Zamawiający dokona
oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót
budowlanych. b) złoży wykaz osób oraz wskaże w formularzu ofertowym dysponowanie
osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług kierowania robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te
osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający
żąda potwierdzenia, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą
posiadającą wymagane prawem uprawnienia: do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi) w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót zdobyte na minimum
dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie
wewnętrznych instalacji wodociągowych, i/lub kanalizacji sanitarnej, i/lub centralnego
ogrzewania. Wymagana jest przynależność wyżej wymienionych osób do właściwych oddziałów
izby samorządu zawodowego, osobą posiadającą uprawnienia zgodnie z przepisami art. 37c
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r., poz.
710 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony
przez wykonawcę – wykaz osób.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, wg zał. nr 2 do SWZ oraz kosztorys ofertowy. Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania nw. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 274 ustawy Pzp:
oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 2 do SWZ oraz kosztorys ofertowy.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania nw. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z
art. 274 ustawy Pzp: wykaz osób - załącznik nr 4 do SWZ, wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5
do SWZ wraz z poświadczeniami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy należy dostarczyć kopię umowy regulującą współpracę
tych wykonawców
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy należy dostarczyć kopię umowy regulującą współpracę
tych wykonawców. 2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący doświadczenia nie podlega
sumowaniu, tj. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi
wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli
wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się
wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym
wymaganym doświadczeniem).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część
SWZ/załącznik nr 6/, co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać posądzonym
iż zataił istotne warunki umów w celu nieuczciwego przeprowadzenia postępowania. 2.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod
rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 4. Zamawiający określa następujące
warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) W zakresie
zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego przedłużenia o czas
niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłuższy jednak niż
o okres trwania określonych okoliczności; 2) W zakresie wykonania robót zamiennych, zamiany
materiałów i technologii w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia lub
ofertą Wykonawcy; 3) W zakresie wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem
podstawowym, których wykonanie stało się konieczne do realizacji zamówienia podstawowego
na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć; 4) W zakresie zmiany
wynagrodzenia; 5) w zakresie warunków płatności; 6) W zakresie podwykonawstwa; 7) W
sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter
zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach
pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy i udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie
innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian do
zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie
umotywowanej (protokół konieczności wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez
Zamawiającego komisję techniczną.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-19 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_elblag na stronie dotyczącej
odpowiedniego postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-19 11:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-17
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