
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelechlinek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Żelechlinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-226

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 712 27 12

1.5.8.) Numer faksu: 44 712 27 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zelechlinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zelechlinek.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee8af4fd-7b56-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012719/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03 12:42
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004189/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku

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
http://bip.zelechlinek.pl/ oraz 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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zelechlinek.pl, z
zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami do oferty składana jest pod rygorem odrzucenia za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za
pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP i udostępnionych również
na miniPortalu.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 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. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wraz
załącznikami do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty
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elektronicznej – zamowienia@zelechlinek.pl. Korespondencja ta nie może być szyfrowana.8. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym.9. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

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

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPR.271.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-
rekreacyjnej w Żelechlinku”.W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:1) Budowa
alejki z kostki brukowej, utwardzenie terenu, podbudowa i obramowanie nawierzchni, wykonanie
nawierzchni – długość 80 m, według załączonego przedmiaru robót. Ostateczny kolor oraz
format kostki do uzgodnienia z Zamawiającym. 2) Założenie trawnika w otoczeniu alejki z kostki
brukowej, w tym plantowanie gruntu - powierzchnia 3000 m2, według załączonego przedmiaru
robót.3) Przygotowanie gruntu pod wysadzenie, wysiew roślin na rabatach (przekopanie gleby,
usunięcie chwastów, nawożenie – naturalny obornik, odkwaszenie) – byliny i rośliny wieloletnie –
ilość rabat 2. 4) Dostawa roślin i dokonanie nasadzeń na rabatach – 225 szt. bylin i roślin
wieloletnich według załączonego wykazu.5) Ogrodzenie rabaty, zabezpieczenie roślin na zimę –
1 rabata, powierzchnia ok. 60 m2.6) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew liściastych i
krzewów (użyźnienie gleby) w 6 enklawach według załączonego projektu nasadzeń.7) Dostawa
sadzonek i dokonanie nasadzeń drzew liściastych (zabezpieczenie przed zgryzaniem,
stabilizacja) – 47 szt. według załączonego wykazu.8) Dostawa sadzonek i dokonanie nasadzeń
krzewów liściastych (zabezpieczenie przed zgryzaniem, stabilizacja) – 98 szt. według
załączonego wykazu.9) Urządzenie kwietnej łąki, w tym przygotowanie podłoża (nawiezienie,
przekopanie, poprawa właściwości higrofilnych, odkwaszenie, przepuszczalność),
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zabezpieczenie – lekkie ogrodzenie, zakup i wysiew nasion – 2 powierzchnie ok. 150 m2.10)
Dostawa i montaż tablic dydaktycznych o znaczeniu terenów zielonych, roli zapylaczy w
środowisku (wymiar tablicy: 80 cm x 100 cm, bez zadaszenia, odporna, stelaż metalowy,
wykonanie projektu, dobór tekstu, zdjęć, wykonanie, instalacja, zabezpieczenie) – ilość 3 szt.:a)
Tablica 1. Kwietne łąki – życiodajne bazy pokarmowe dla zapylaczy.b) Tablica 2. Schronienia
dla owadów, czyli jak przygotować hotele dla dzikich pszczół.c) Tablica 3. Uczmy się od pszczół
– przykłady społecznych zachowań.Szczegóły dotyczące treści i wyglądu tablic do uzgodnienia z
wybranym wykonawcą.11) Oznaczenie roślin poprzez instalację tabliczek informacyjnych o
wybranych okazach roślin z podaniem nazw – 40 szt.12) Dostawa i montaż instalacji
dydaktycznych o tematyce zapylaczy, tradycyjnych kwietnych ogrodów (zadaszone, stelaż
drewniany) – ilość 2 szt.:a) Instalacja nr 1. Tajemniczy ogród.b) Instalacja nr 2. Zgadnij jaki to
owad?Szczegóły dotyczące treści i wyglądu instalacji do uzgodnienia z wybranym
wykonawcą.13) Dostawa i montaż ławek parkowych – ilość 6 szt.14) Dostawa i montaż koszy na
śmieci – ilość 6 szt.W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić zakres prac i kosztów
związanych z nasadzeniem zieleni niskiej oraz wysokiej. Wykonawca zobowiązany jest do:1.
Dostarczenia sadzonek na teren sadzenia.2. Wyznaczenia miejsc sadzenia w terenie.3.
Przygotowania terenów do prac obsadzeniowych, w tym przekopania gleby, usunięcia
chwastów, nawożenia (naturalny obornik), odkwaszenie.4. Wykopania dołów o wymiarach 2
razy większych od bryły korzeniowej sadzonej rośliny (wykonanie dołów ręcznie) i zalanie dołów
wodą.5. Przed posadzeniem Wykonawca zobowiązany jest udostępnić materiał sadzeniowy
Zamawiającemu, który dokona ich sprawdzenia pod względem jakościowym i zaakceptuje
materiał do posadzenia (materiał roślinny musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników,
uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i
agrotechniki).6. Posadzenia drzew i krzewów z bryłą korzeniową prawidłowo uformowaną i
nieuszkodzoną (system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny).7. Pełnego zaprawienia dołów ziemią
urodzajną żyzną lub kompostową.8. Zabezpieczenia przed zgryzaniem, stabilizacji palikami.9.
Obfitego podlania rośliny.10. Uporządkowania terenu po wykonanych pracach.11. Zapewnienia
żywotności posadzonych / wysianych roślin w okresie 12 m-cy licząc od daty odbioru
zadania.Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w: 1) przedmiarach robót -
stanowiących załącznik do SWZ ,2) dokumentacjach technicznych - stanowiących załącznik do
SWZ,3) wykazach drzew i krzewów oraz roślin, wizualizacji projektowanej bazy edukacyjnej oraz
nasadzeń istniejących i planowanych, schemacie graficznym bazy dydaktycznej oraz nasadzeń -
stanowiących załączniki do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-07-15

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: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:1) CenaW1 = Cmin /Cocena* 60 pkt W1 – Wartość punktowa ofertyCmin –
Cena oferty najniższejCocena – Cena oferty ocenianej2) Okres gwarancji W2 = Rocena/Rmax* 40 pkt
W2 – Wartość punktowa ofertyRmax – Najdłuższy czas udzielonej gwarancji w miesiącach spośród
złożonych ofert.Rocena – Okres gwarancji w miesiącach w ocenianej ofercieMaksymalny, punktowany
okres gwarancji to 60 miesięcy. W przypadku kiedy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy
niż 60 miesiące do wyliczenia punktów uzyskanych za okres gwarancji przyjmowane będzie 60
miesięcy.W = W1 + W2W – łączna wartość punktowa oferty.2. Oferta, która według powyższego wzoru
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uzyska najwyższą wartość oceny, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.3. Ocenie będą podlegać
wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

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: Okres 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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:a) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: - oświadczenie wykonawcy, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076ze
zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
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5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy – o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do
SWZ,2) kosztorys ofertowy z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia wskazanego w poz.
1 – 3 formularza ofertowego, zgodny z Załącznikiem nr 2 do SWZ (zaleca się wersję
uproszczoną kosztorysu ofertowego);

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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy:1) nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia np. zmiana wysokości stawek podatku VAT, w takim przypadku umowa ulegnie
zmianie w zakresie wysokości ceny brutto; 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w
umowie,których nie można usunąć w inny sposób,a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez
strony;3)zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi
zamówienia;4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym
podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji
projektowo – budowlanej; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia
zakresu zamówienia;5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót
stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest
niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu
zamówienia;6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie
prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia;
w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania
prowadzonych robót do stanu faktycznego;7) brak jest możliwości wykonywania robót z
przyczyn nie leżących po żadnej ze stron umowy, w szczególności:a) zmiana stanu prawnego w
zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania
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zamówienia przez Wykonawcę, b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację
robót,czy konieczność wykonania robót dodatkowych na warunkach określonychw art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp,c)zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem
potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Gminy
wystarczającej do zrealizowania zadania,d)brak jest możliwości niezwłocznego przekazania
placu budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,e)wystąpią przeszkody o obiektywnym
charakterze: zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc
mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie
leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne
(w szczególności: ...), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy
gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne;
Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni poinformować Zamawiającego o fakcie
zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji
przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na klauzulę siły wyższej, w takiej
sytuacji strony wydłużą termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego
wykonania;8)nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od
przyjętych w ofercie na przykład w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia
oferowanego;9)nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót,
pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;10) wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub
zapobieżenie awarii;11)zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, czego nie
można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz zawarcia umowy;12)wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z
należytą staranności, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości
określonej pierwotnie w umowie;13)inne okoliczności wyn. z art. 455 Pzp.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16
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