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Ogłoszenie nr 611497-N-2020 z dnia 2020-11-17 r. 

Gmina Mińsk Mazowiecki: „WYKONANIE REMONTU MOSTU NA R Z E C E MIENI W 

MIEJSCOWOŚCI STARE Z A K O L E " 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ^ 

Zamówienie dotyczy projektu łub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu łub programu 

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

działalność, łub 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 niź 30%, osób zatrudnionych przez 

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

S E K C J A 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 • 
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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 

1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Mińsk Mazowiecki, krajowy numer identyfikacyjny 

71158274700000, ul. ul. Chełmońskiego 14 , 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 257 582 851, e-mail gmina@minskmazowiecki.pl, faks 257 582 489. 

Adres strony internetowej ( U R L ) : ^ 

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 

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Oeteli 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): 

1.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) 

Tak 

www.bip.minskmazowiecki.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
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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 łub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja ełektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń łub formatów płików, 

które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

S E K C J A I I : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
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11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „WYKONANIE REMONTU MOSTU NA 

R Z E C E MIENI W MIEJSCOWOŚCI STARE Z A K O L E " 

Numer referencyjny: RI.271.1.23.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

: Nie 

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty łub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 

do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części łub 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 J a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 2Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu mostu na rzece mieni w 

miejscowości Stare Zakole. Most nad rzeką Mienią zlokalizowany w jest ciągu drogi gminnej 

22081 IW, na pograniczu działek nr 143, 155, 146 w Starym Zakolu. W ramach zadania należy 

wykonać: 1) Zdjęcie nawierzchni asfaltowej 2) Rozbiórka barier mostowych 3) Zdjęcie izolacji 4) 

Skucie skorodowanego betonu góry płyty mostowej 5) Wiercenie otworów w płycie mostowej z 

wklejeniem kotew 6) Skucie i odtworzenie gzymsów płyty mostowej 7) Zbrojenie i betonowanie 

nadbetonu płyty mostowej 8) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty mostowej 9) Oczyszczenie 

cierne i uzupełnienie ubytków betonu na spodzie płyty mostowej 10) Oczyszczenie cierne i 

reprofilacja przyczółków i skrzydełek 11) Montaż barieroporęczy mostowej 12) Uporządkowanie dna 

rzeki pod mostem 13) Naprawa stożków mostu i skarp 14) Wykonanie nawierzchni bitumicznej 

Parametry mostu przedstawiono według szacunkowego zestawienia poniżej: I ) długość - 11,6 m; 2) 
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: - szerokość mostu - 7,4 m; 3) szerokość jezdni - 5,50 m; 4) pow. obiektu - 85,84 m2; 5) typ ustroju 

nośnego - płytowy; 6) obciążenie drogowe - 30 ton. 

II.5) Główny kod CPV: 45221111-3 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

45233220-7 

11.6) 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 łub dynamicznego systemu 

zakupów) . l' 

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 łub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak I 

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: 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub/i 7 ustawy 

Pzp do 50% wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego 

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie łub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa łub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach: lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

2020-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe: 

S E K C J A I I I : I N F O R M A C J E O C H A R A K T E R Z E PRAWNYM, 
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EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I T E C H N I C Z N Y M 

I I L l ) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ' 

I I I . l . l ) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów j 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

I I I . 1.2) Sytuacja finansowa łub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna łub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY W Y K L U C Z E N I A 

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

111.2.2) 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) W Y K A Z OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH P R Z E Z WYKONAWCĘ W C E L U 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON W Y K L U C Z E N I U ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA K R Y T E R I A 

S E L E K C J I I 

Oświadczenie o niepodłeganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów sełekcji 

Nie 

IIL4) W Y K A Z OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH P R Z E Z 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W C E L U 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z 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, w tym zakresie zastosowanie ma art. 

26 ust. 6 ustawy Pzp; 

111.5) W Y K A Z OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH P R Z E Z 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W C E L U 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 

USTAWY PZP I 

111.5.1) W Z A K R E S I E SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

111.5.2) W Z A K R E S I E KRYTERIÓW S E L E K C J I : 

111.6) W Y K A Z OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH P R Z E Z 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W C E L U 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP ' 

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

1) Formularz oferty; 2) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/ warunki udziału oraz dot. 

podstaw wykluczenia; 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli 

dotyczy); 4) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 5) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli 

dotyczy); 6) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub 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 7) Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych 

zgodnie z SIWZ 
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IV.1)0PIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 

Informacja na temat wadium 

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 łub 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: 
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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: 

9 z 14 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia: , 

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektroniczaiej: f 

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: i - ' ' 

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) K R Y T E R I A OCENY O F E R T 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto oferty 60,00 

dodatkowy okres gwarancji 20,00 

min płatności prawidłowo wystawionej faktury 20,00 

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

nieograniczony) 

Nie 

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): 
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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: 

TVA) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

elektronicznej: j 

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień: ' 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: i 

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 i 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisenmej w 

postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba że umowa stanowi inaczej. 2. Zmiana 

umowy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej 

oferty w następującym zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy - na skutek: a) z powodu 

przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego o okres przedłużenia. Zamawiający 

przewiduje, iż procedura udzielenie zamówienia publicznego będzie trwała do 30 dni; b) przestojów i 

opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, o okres przestojów i opóźnień; c) gdy wystąpią klęski 

żywiołowe np. pożar, powódź, trąba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia robót lub w miejscu 

prowadzenia działalności przez Wykonawcę, pod warunkiem, źe klęska żywiołowa ma wpływ na 

wykonanie umowy. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwała klęska żywiołowa 

lub usuwanie jej skutków wpływające na możliwość prowadzenia prac przez Wykonawcę; d) gdy 
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możliwość prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze względu na warunki atmosferyczne 

' uniemożliwiające prowadzenie robót. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwały 

niekorzystne warunki atmosferyczne, e) gdy możliwość prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze 

względu na działania organów administracji, w szczególności budowlanych, o okres wstrzymania prac; 

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, o okres wystąpienia tych okoliczności; g) wystąpienia opóźnień 

wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych oraz pozyskania 

dokumentów formalno - prawnych od organów administracji publicznej o ten okres; h) w przypadku 

udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i/lub pkt 7 ustawy Pzp o ile ich 

. wykonywanie ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy; i) w przypadku kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. Termin wykonania 

może być przesunięty o tyle dni, o ile trwało usunięcie skutków kolizji, j ) wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy: @ nieobecności 

pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, 

. które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; H decyzji wydanych przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego 

. inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem C0VID-19, nakładających na wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; @ poleceń lub decyzji 

wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, 

związanych z przeciwdziałaniem C 0 V I D - I 9 , S wstrzymania dostaw produktów, komponentów 

produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 

transportowych; H innych okoliczności, które imiemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; B zakazów i obostrzeń o okres tych okoliczności 2) wysokości 

. wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; c) 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, d) Wykonywania przez 

Wykonawcę robót zamiennych i/lub nieobjętych przedmiotem zamówienia a niezbędnych do jego 

; y. realizacji, ustalona będzie według następujących zasad: B :ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe 

niź średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD (aktualny na czas ich wbudowania i 

wykorzystania) B nakłady robocizny i nakłady rzeczowe - z katalogów (KNR lub KNNR), a dla robót 

specjalistycznych według kalkulacji własnej, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru 
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

lY.ó.l) 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: 2020-12-02, godzina: 11:00, I ^ 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

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 łub części 

zamówienia: Nie 

~ IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - I N F O R M A C J E DOTYCZĄCE O F E R T CZĘŚCIOWYCH 

Nie 
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