
Gmina Łęczna: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad droga wojewódzka nr 820 w Łęcznej.

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

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta 

w Łęcznej – II Etap”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 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 

Ogłoszenie nr 514751-N-2020 z dnia 2020-02-20 r. 



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: Gmina Łęczna, krajowy numer identyfikacyjny 43102005500000, ul. 

Plac Kościuszki 5 , 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 535 86 00, , e-mail 

info@um.leczna.pl, , faks 81 752 02 42. 

Adres strony internetowej (URL): www.leczna.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)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak

www.umleczna.bip.lubelskie.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: 

operator pocztowy, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres: 

Urząd Miejski w Łęcznej Plac Kościuszki 5 21 - 010 Łęczna, pok. nr 8



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: Budowa kładki pieszo-rowerowej 

nad droga wojewódzka nr 820 w Łęcznej.

Numer referencyjny: IRG.271.01.2020

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 planowanej inwestycji jest budowa kładki pieszo-rowerowej nad 

drogą wojewódzką nr 820 w Łęcznej na działkach o nr 1794, 1898, 2160 o długości 78,00 m, 

rozpiętości teoretycznej przęsła 24,00 m i szerokości całkowitej pomostu 4,50 m na podporach 

o konstrukcji żelbetowej ze stalowym ustrojem niosącym kładki, nawierzchni z żywicy 

epoksydowo-poliuretanowej. 2. Planowany zakres budowy obejmuje także demontaż odcinka 

napowietrznej linii energetycznej kolidującej z projektowaną kładką i budowę kablowej linii 

niskiego napięcia o długości 56 m. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

załączonym Projekcie budowlano - wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących podstawę informacyjną. 4. 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego 

Miasta w Łęcznej – II Etap”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Społeczna, działanie 13.3 

Rewitalizacja Obszarów Miejskich. Umowa o dofinansowanie projektu z Województwem 

Lubelskim z dnia 10.01.2019 r., nr RPLU.13.03.00-06-0011/17-00. 5. Obowiązki Wykonawcy 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie 

się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty. 6. Wykonawca 

jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej 

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt. 7. Zamawiający 

informuje, że wskazane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują 

produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 

29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie 

równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku 

do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w 

załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 



równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający 

uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w 

stosunku do opisanego. 8. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 5200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Wymagania w zakresie zatrudnienia: 1) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

późn. zm.) osób wykonujących niżej wymienione czynności: - czynności związane z 

wykonywaniem robót ziemnych i transportem materiałów budowlanych na budowie, - 

czynności związane z wykonywaniem robót konstrukcyjnych mostowych, - czynności 

związane z wykonywaniem robót nawierzchniowych, - czynności związanie z wykonywaniem 

robót sanitarnych, - czynności związane z wykonywaniem robót elektrycznych. 2) Obowiązek 

określony w pkt. 1) dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie tego obowiązku przez Podwykonawców. 3) 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 pkt. 1) 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. 4) 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 pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. 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, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę oraz 

dokument ZUS (RMUA) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 

czynności zamawiający przewiduje karę określoną w umowie. 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 pkt. 1 czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Uwagi: 1. Wraz z ofertą 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1). Kosztorysy ofertowe stanowiące podstawę 

informacyjną, 2). Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający ewentualne 

podwykonawstwo, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i który stanowił będzie 

nierozłączną część zawartej umowy. 2. Wykonawca jest obowiązany sporządzić 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt. 

II.5) Główny kod CPV: 52000000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8



45400000-1

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: 2020-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data 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: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: Warunek dot. 

sytuacji ekonomicznej wykonawcy: 1) Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. (słownie: 

jeden milion złotych). Warunek dot. sytuacji finansowej wykonawcy: 2) Wykonawca 

powinien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 

mniejszej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada stosowne 

doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1. W zakresie 

posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 

wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.:– co najmniej 1 (jednego) 

zadania odpowiadającego rodzajem niniejszemu tj. polegającego na budowie obiektu 

mostowego, o wartości robót brutto nie mniejszej niż 1.500 000,00 zł. (słownie: jeden 

milion pięćset tysięcy złotych brutto). 2. W zakresie osób zdolnych do wykonania 

zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia w tym w szczególności co najmniej przedstawi: 1) wykaz osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania 

tymi osobami w tym: - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do 



kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej (pełniącą rolę Kierownika 

budowy). Kierownik budowy musi wykazać się: doświadczeniem w pełnieniu funkcji 

Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie obiektów mostowych, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r. poz. 1278 z dnia 

24.09.2014 r.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie 

przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w 

specjalnościom, - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności elektro-energetycznej (pełniącą rolę Kierownika robót 

elektrycznych). Kierownik robót elektrycznych musi wykazać się: doświadczeniem w 

pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót przy realizacji robót w 

specjalności elektro-energetycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2014r. poz. 1278 z dnia 24.09.2014 r.). W przypadku legitymowania 

się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres 

uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom, - co najmniej 1 osobą, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej (pełniącą rolę 

Kierownika robót sanitarnych). Kierownik robót sanitarnych musi wykazać się: 

doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót przy 

realizacji robót w specjalności sanitarnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r. poz. 1278 z dnia 24.09.2014 r.). W przypadku 

legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio 

obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 



ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji 

właściwego organu - (załącznik Wykonawcy), 2) Aktualne zaświadczenie właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 



Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - wystawione nie 

wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Aktualny 

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik 

Wykonawcy), 4) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

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:

1. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN, określoną przez Zamawiającego 

(dokument Wykonawcy). 2. Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie 

w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 3. Wykaz osób (według wzoru określonego w 



Załączniku nr 7 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty 

w tym zakresie. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. UWAGA: Dowodami o których mowa powyżej są: referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

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 

W przypadku propozycji urządzeń/ materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia razem z ofertą, kart katalogowych, dokumentów potwierdzających dane 

techniczne/ certyfikaty zgodności/ krajowe deklaracje zgodności lub krajowe deklaracje 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 883 z późn. zm.) tych urządzeń/materiałów W tym celu Wykonawca jest zobowiązany 

do załączenia do oferty, tabeli porównawczej (tabeli równoważności) dla danych 

urządzeń/materiałów, zawierającej w jednej kolumnie wszystkie wyszczególnione w SST i 

projektach ich parametry, zaś w drugiej – parametry urządzeń/materiałów oferowanych pod 



rygorem odrzucenia oferty (w przypadku, gdy z treści kosztorysu ofertowego lub innego 

dokumentu załączonego od oferty będzie wynikać nazwa producenta i numer katalogowy/ 

model lub inne oznaczenie pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego 

urządzenia/ materiału równoważnego, Zamawiający wezwie Wykonawcę na podstawie art. 

26 ust 3 ustawy do uzupełnienia tabeli porównawczej). 

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. Wymagane jest wadium w wysokości 50.000,00 zł, (pięćdziesiąt tysięcy PLN), które 

należy wnieść nie później niż do dnia 09.03.2020 roku do godziny 9:30. 2. Wadium można 

wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) 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. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy 

wpłacić przelewem na konto: PKO BP O/Łęczna 84 1020 3206 0000 8402 0006 4527 4. 

Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w 

Urzędzie Miejskim w Łęcznej Plac Kościuszki 5 pokój nr 8. 5. W przypadku składania 

przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu (np. 

gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 

ustawy. 6. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 7. Brak wniesienia wadium, 

skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 7b ustawy. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 



Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany prze Wykonawcę. 12. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 



Nie

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie

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

Najniższa cena 60,00

Dodatkowy okres gwarancji 20,00

Udział procentowy samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 



Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła okoliczności 

określonych w ust. 2 - 7. 2. Zmiana wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy jest możliwa wyłącznie w przypadku: 1) Konieczności zmian spowodowanych 

warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęsk żywiołowych, b) skrajnie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 2) Konieczności zmian spowodowanych warunkami 

geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: a) odmiennych 

od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu itp.), 

b) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c) 

niewypałów i niewybuchów, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem, d) wykopalisk 

archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okoliczności, 3) Konieczności zmian 

będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) 

wstrzymaniem realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikającym z winy Wykonawcy, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej 



przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, c) przestojów lub opóźnień zależnych od 

Zamawiającego, 4) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na 

potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 

więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) którego nie można przypisać drugiej 

Stronie, 5) Konieczności zmian będących następstwem działania organów administracji i 

innych instytucji, w szczególności: a) odmowy lub przekroczenia zakreślonych przez prawo 

terminów wydania przez organy administracji lub inne instytucje wymaganych prawem 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w sytuacji, gdy przekazana i niezbędna do uzyskania pozwoleń 

dokumentacja będzie kompletna i prawidłowa, zatem wskutek działania organów 

administracyjnych i innych instytucji niemożliwe jest wykonanie zadania w terminie. b) 

odmowy wydania przez organy administracji lub inne instytucje wymaganych prawem decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w Dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy 

przez Zamawiającego, c) konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia 

sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, d) 

konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania umowy, 6) Konieczności zmian będących następstwem innych okoliczności: a) 

wstrzymaniem robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy; b) dokonaniem koniecznych zmian w Dokumentacji projektowej, c) 

koniecznością zmiany zakresu robót budowlanych oraz wprowadzeniem robót dodatkowych 

lub zamiennych. 3. Wprowadzenie zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków: 1) 

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2, 2) Przedłużenie terminu 

wykonania umowy wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu 

umowy w sposób należyty, 3) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie 

na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności i tylko na warunkach określonych w umowie. 4. Zmiana 

zakresu robót budowlanych i sposobu spełnienia świadczenia, jest możliwa wyłącznie w 

przypadku: 1) Konieczności zmiany zakresu robót budowlanych wynikającej ze zmian w 

przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu umowy, 2) Konieczności wprowadzenia 



zmian do zakresu robót, niezbędnych do prawidłowej późniejszej eksploatacji Przedmiotu 

umowy, 3) Konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych, 4) Konieczności zrealizowania robót przy 

pomocy środków pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiększenie potencjału przedmiotu 

umowy, lub jego estetyki istotnie nie zmieniające założeń i celów, 5) Konieczności częściowej 

zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej wykonywania robót z powodu 

ujawniania się w trakcie prowadzenia robót, robót nie przewidzianych pierwotnie do realizacji, 

6) Konieczności zmian wynikających z odmiennego niż to przewidziano w Dokumentacji 

projektowej sposobu i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, 

wprowadzonych ze względu na: niedostępność na rynku zaprojektowanych technologii w 

trakcie realizacji robót budowlanych, zmianę przepisów w tym zakresie lub możliwość 

uzyskania przez Zamawiającego w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego, 7) 

Konieczności zmiany zakresu lub też innych robót budowlanych, wynikających ze zmian w 

przedmiocie umowy, wprowadzonych na skutek interwencji właścicieli sąsiednich 

nieruchomości lub innych uczestników procesu budowlanego, 8) Konieczności usunięcia 

błędów lub zmian w dokumentacji, 9) Konieczności wprowadzenia robót dodatkowych lub 

zamiennych, 10) Konieczności zaniechania wykonywania części robot. 5. Zmiana należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do zmian i robót o których mowa w ust. 4 ustalona 

zostanie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny 

jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie 

ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji 

będzie kosztorys uwzględniający: nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich 

ogólnodostępnych katalogów (np. KNR-ów, KNNR-ów ), a dla robót specjalistycznych wg 

kalkulacji własnej, narzuty zysku z kosztorysu ofertowego, koszty pośrednie z kosztorysu 

ofertowego, stawki robocizny z kosztorysu ofertowego, ceny materiałów i pracy sprzętu wg 

rzeczywistych kosztów zakupu. 6. Wprowadzenie zmiany zakresu robót budowlanych i 

sposobu spełnienia świadczenia, oraz wynikająca z tego zmiana wynagrodzenia jest możliwa 

po spełnieniu łącznie następujących warunków: 1) Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w ust. 4, 2) W przypadku konieczności zmiany należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia ustalone zostanie ono zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 5, 3) Zmiana 



postanowień zawartej umowy może nastąpić na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i 

tylko na warunkach określonych w umowie. 7. Inne dopuszczalne zmiany: 1) Zmiany osób 

przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę – wskazanych w Ofercie Wykonawcy 

(śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne 

od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych 

osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w 

SIWZ, 2) Zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3) Zmiana Wykonawcy, któremu 

Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy wykonawca - w wyniku 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4) Zmiana formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 PZP, 5) Zmiana wysokości 

wynagrodzenia wynikająca z ustawowej zmiany podatku VAT.

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: 2020-03-09, godzina: 09:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> POLSKI



IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


