
 

 

Ogłoszenie nr 544931-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.  

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku: Przebudowa kotłowni węglowej na 

gazową w Kalsku 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, krajowy numer 

identyfikacyjny 10590010000000, ul. Kalsk  91 , 66-100  Sulechów, woj. lubuskie, państwo 

Polska, tel. 683 852 091, e-mail j.szlek@lubuskiodr.pl, faks 683 852 868.  



Adres strony internetowej (URL): www.lodr.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną  

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)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.lodr.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:  

 

Adres:  

 



 

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 kotłowni węglowej na 

gazową w Kalsku  

Numer referencyjny: 1/2020  

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. Przedmiot zamówienia: Przebudowa kotłowni węglowej na 

gazową w Kalsku. Zadanie zrealizowane zostanie w formule ,, zaprojektuj i wybuduj” . 2. 

Zadania Wykonawcy będą opierały się na: a) przebudowie kotłowni węglowej na gazową na 

potrzeby Ośrodka b) budowa przyłącza gazowego od szafy gazowej operatora Ośrodka dla 

potrzeb kotłowni, kuchni - stołówki i laboratorium c) wykonanie wewnętrznych instalacji 

gazowych w kuchni - stołówce i laboratorium z uwagi na konieczność wyeliminowania 

używanego gazu butlowego PROPAN - BUTAN  

 

II.5) Główny kod CPV: 71321200-6  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

44160000-9 

44621220-7 

45111300-1 

45000000-7 



45310000-3 

45311000-0 

45231000-5 

45316000-5 

45330000-9 

45400000-1 

45317300-5 

45321000-3 

45331000-6 

45331100-7 

45332000-3 

45453000-7 

 

 

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: 2020-11-30  

 

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: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, nie mniejszą niż 300.000,00 zł.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1) Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed 



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

wykonali (zakończyli) roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj., co 

najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 200.000,00 zł, brutto każda. Robota budowlana 

to robota wykonana w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończona Minimum jedna robota budowlana powinna być wykonana w 

formule. ,,zaprojektuj i wybuduj”. 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiada uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych.  

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

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:  
Zał. nr 5- Wykaz robót budowlanych, Zał. nr 6- wykaz osób, polisa ubezpieczeniowa od 

odpowiedzialności cywilnej, Zał. nr 4- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.  

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:  
Zał. nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

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)  
Zał. nr 1 Oferta, Zał. nr 2 Oświadczenie dot. wykluczenia, Zał. nr 7 Oświadczenie o 

powierzeniu części zamówienia podwykonawcom ( jeżeli dotyczy), Zał. nr 10 Oświadczenie 

o ochronie danych osobowych, oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa ( jeżeli dotyczy), 

pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów 

(jeżeli dotyczy), pełnomocnictwa ( jeżeli dotyczy), potwierdzenie złożenia wadium, 

potwierdzenie złożenia wadium.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy zł.). 

Wadium wniesione ma być przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być 

wniesione w: - pieniądzu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze 24 1130 

1222 0030 2053 4720 0004, w treści przelewu zapis ,, Przebudowa kotłowni węglowej na 

gazową w Kalsku” - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach 

ubezpieczeniowych, - 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 ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Skuteczne wniesienie wadium w 

pieniądzu, następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym (przed 

upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert. 1. Zamawiający 

wymaga, by w przypadku wniesienia wadium formie pieniężnej, dokument potwierdzający 

wpłatę został załączony do oferty. 2. W przypadku złożenia wadium w formie innej niż 

pieniądz, oryginał dokumentu powinien być złożony w oddzielnej kopercie a jego kopia w 

ofercie. i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w 

formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 3. Wadium wniesione 

w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak 

wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej 

formie nie może być utrudnione. W treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, 

iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i 

poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 4. Treść 

gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie 

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku, instytucji 

ubezpieczającej), wraz ze wskazaniem ich siedzib, 2) Określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją (poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia), 3) Kwota 

gwarancji, 4) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i 

nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46, ust. 5 ustawy pzp. Oferta 

Wykonawcy, który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Zasady 

zwrotu wadium lub jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

określa ustawa pzp.  

 

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:  

Nie  

 

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)  

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 

Gwarancja jakości wykonawcy i rekojmia za wady 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 przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 

Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) 

zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy, a 

także na podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres 

rzeczowo-finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych, 5) zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących 

przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte 

wykonanie Przedmiotu Umowy, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy 

publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i 

finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego 

zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez 

wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji 

zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły 

wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania 

i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w 

szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest 

zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do 

udokumentowania zaistnienia tego stanu, f) wystąpienia powszechnej niedostępności 

surowców bądź materiałów, 6) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 

możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania 

Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego 

prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu 

robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania 

nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji 

Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty 

ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu 

Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy, 2. W przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w ust.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas 

niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany 

Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, a w szczególności: a) zmian redakcyjnych Umowy, b) zmian będących 



następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków 

dotyczących którejkolwiek ze Stron, c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach 

publicznych. 4. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na wniosek 

Wykonawcy z uwagi na istotne okoliczności, uniemożliwiające realizację zamówienia przez 

te osoby. Warunkiem dokonania powyższej zmiany jest spełnienie warunków postawionych 

na etapie postępowania przetargowego, a w przypadku Kierownika Budowy legitymowanie 

się nie mniejszym doświadczeniem, niż wskazane w ofercie. Akceptacja wniosku 

Wykonawcy nie jest obowiązkiem Zamawiającego i zastrzega on możliwość nieudzielenia 

zgody. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z 

poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.  

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: 2020-06-15, godzina: 10:00,  

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  

 

 

 

 

 


