
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"TO-MY"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340168615

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Śniadeckich 21 lokal 22

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tomy.wtz@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: stowarzyszenie-tomy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

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:

Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10d27bea-4709-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00271087/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16 20:06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00164345/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja budynku Warsztatu terapii Zajęciowej w Grudziądzu – etap II

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://miniportal.uzp.gov.pl/

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://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Informacje ogólne
1.Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy
użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza –
/spontomy/SkrytkaESP) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail:
tomy.wtz@wp.pl
2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. 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.
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
7.Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcje „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania

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
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust.
1 i 2 RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o
przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 1.Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest zamawiający: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ”TO-MY”
Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: a)listownie: ul. Kochanowskiego 11-
13, 86-300 Grudziądz, b)telefonicznie: 56 69 68 200 c)e-mail: tomy.wtz@wp.pl 2.Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych e-mail: tomy.wtz@wp.pl, 3.Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym na podstawie ustawy Pzp oraz przesłance wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 5.Dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. 6.Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp. 7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także nie będą poddawane procesowi
profilowania. 8.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 przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO. Adres PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00. 10. Nie przysługuje
Pani/Panu: -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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2021/SPON

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 jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą
„Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu – etap I”. 2. Przedmiot
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zamówienia dotyczy robót budowlanych w pomieszczeniach budynku AULI Warsztatów Terapii
Zajęciowej przy ul. Kochanowskiego 11-13 w Grudziądzu. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w
szczególności: 1) remont i docieplenie dachu, 2) wykonanie podejść grzejnikowych instalacji
centralnego ogrzewania, 3) montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego zgodnie z
zakresem określonym w dokumentacji, 4) wyprowadzenie instalacji do wentylacji zgodnie z
zakresem określonym w dokumentacji. 4. Budynek w czasie wykonywania przedmiotu
zamówienia będzie obiektem czynnym. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
określają w szczególności dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, stanowiące załączniki nr 5 i 6 do SWZ. Zakres prac wykonywanych w ramach
niniejszego zamówienia obejmuje tylko roboty budowlane w budynku AULI. 6. Zamawiający
zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu związanego z realizacją przedmiotu
zamówienia celem określenia dokładnego zakresu prac niezbędnych do wykonania. Wizja
lokalna może być dokonana tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, jednak nie później
niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia wizji. Osoby po stronie Zamawiającego, które
będą okazywać teren, nie są upoważnione do prowadzenia jakichkolwiek ustaleń. 7.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia znajdzie się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 8. Transport wszelkich
materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji przedmiotu zamówienia i ich eksploatacja
obciążają Wykonawcę. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie
odbioru, wywozu, transportu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, substancji ropopochodnych
itp.), jako wytwórca odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności
ustawy o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 778 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45321000-3 - Izolacja cieplna

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: Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pł – punktacja łączna) za
kryterium ceny i terminu gwarancji: Pł = Pc + Pg Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania
oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru wyżej, zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty
otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą
ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
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zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

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: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert w wysokości 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą.
3. W przy przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego
okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3 wyżej, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
5. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w pkt 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. W przypadku nie wniesienia wadium, lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
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utrzymywania wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożenia wniosku o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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 (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt 7
ppkt 2 - 4 wyżej z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6
Pzp.
9. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w pkt 7 ppkt 2 – 4
należy przekazać Zamawiającemu w formie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej i należy przekazać Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
10. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego – Santander Bank Polska SA numer 29 1500 1360 1213 6006 8489 0000:
1) uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie,
decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego;
2) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać nazwę przedmiotu zamówienia oraz
numer sprawy.
11. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca,
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
Wykonawców należy załączyć do oferty.

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:
dotyczących: 
1) wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
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zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które umożliwia 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, powstałych na skutek działania siły wyższej;
2) zmiany terminu rozpoczęcia prac budowlanych lub ich zakończenia, jeżeli z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego ich rozpoczęcie lub zakończenie w wyznaczonym terminie
było niemożliwe;
3) zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie
prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych;
b) przerwy w dostawie prądu, wody, trwającej ponad 7 dni,
c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy,
f) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, konieczności
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
h) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
4) Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy
w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie pkt 4 ppkt a-h, będzie potwierdzenie
powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności
wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w
składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. Zmiany, o których mowa
powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo –
finansowym realizacji robót.
3. Wszystkie zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz
pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
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dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający ustalił minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, a
maksymalny na 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji poniżej
ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum lub nie wpisanie żadnego okresu
gwarancji, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
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	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 11:30
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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