
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie
budynków - etap 6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legnicki

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Powiatu Legnickiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Słowiański 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767243560

1.5.8.) Numer faksu: 767246406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-legnicki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

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:

Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie budynków
- etap 6
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2327bbdf-832f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017093/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12 14:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000096/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie
budynków - etap 6

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://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

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://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki1. Preferuje się, aby komunikacjamiędzy
zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za
pośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki i formularza: Wyślij wiadomość do
zamawiającego. 2.Za datę wpływu przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem ww. adresu
poprzez kliknięcieprzycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomośćzostała wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie komunikację
zapośrednictwem poczty elektronicznej. Adres osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami –
rozdz.XIII ust. 1 SWZ.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
ww.platformy dotyczące odpowiedzi na pytania, zmian SWZ, zmian terminu składania i otwarcia ofert
wsekcji “Komunikaty”. https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a)
stałydostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer
klasyPC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub
jegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub
ichnowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorerminimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe
AcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według
standarduprzyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych
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przezplatformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnegoserwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

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

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja jest zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja jest zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.272.1.2.2021

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

Zakres rzeczowy: Niniejsze zamówienie obejmuje wyłącznie prace na budynkach nr 6 i
7.Miejsce wykonania zamówienia: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul.
Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, województwo dolnośląskie.Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ rozdz. XXVI.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017093/01 z dnia 2021-03-12

2021-03-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zakres
zamówienia na podobne roboty budowlane obejmie restaurację i odnowienie budynków
pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, o
wartości nieprzekraczającej 50% wartości szacunkowej niniejszego zamówienia. Zamawiający
uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia
publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1% wagi = 1punkt

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 20,00

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

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w
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zakresie:a) doświadczenie zawodowego, jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót
ogólnobudowlanych na obiekcie znajdującym się w rejestrze konserwatora zabytków o wartości
co najmniej 500 000 zł brutto każde,b) kwalifikacji zawodowych, jeżeli dysponuje lub będzie
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:- kierownika
budowy posiadającego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, tj. ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego doświadczenie polegające na udziale
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez co najmniej 18 miesięcy (art. 37c
ustawy o ochronie zabytków),- osobę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia prac
konserwatorskich przy elementach kamiennych, tj. posiadającą kwalifikacje, o których mowa w
art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2020 r. poz. 282 ze zm.)

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:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w niniejszym postępowaniu są składane na
wezwanie zamawiającego i obejmują:1)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –
wykonawca nie jest jednak zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane (np.
NIP, REGON, nr KRS) umożliwiające dostęp do tych dokumentów;2)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 2019 r.
poz. 369), z innym Wykonawca, 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 – załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w niniejszym
postępowaniu są składane na wezwanie zamawiającego i obejmują:1)wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot
zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4
do SWZ;2)wykaz osób 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 informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami o załącznik nr 5 do SWZ oraz oświadczenie w stosunku do
tych osób - załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania – składający ofertę jest zobowiązany, przed
upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem
tysięcy).2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 30.04.2021 r.3.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego numer 55 1560 0013 2860 6494 4000 0002. Wadium musi wpłynąć na
wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).5. Wadium wnoszone w
poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy),
beneficjenta gwarancji (zamawiającego Powiatu Legnickiego), gwaranta/poręczyciela oraz
wskazanie ich siedzib;2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem;3) kwotę gwarancji/poręczenia;4) termin ważności
gwarancji/poręczenia;5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art.
98 ust. 6 ustawy Pzp.6. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7. Zamawiający
dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone
według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp tj.:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Zamawiający nie wyraża zgody na
wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.4. Do zmiany
formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.5.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:1) 70% wysokości
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie
wykonane;2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres
rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.6. Zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer 55
1560 0013 2860 6494 4000 0002 tytuł przelewu „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
na restaurację i odnowienie budynków DPS L.Pole – etap 6”.7. Zabezpieczenie wnoszone w
formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę
zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.8. Treść

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017093/01 z dnia 2021-03-12

2021-03-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez
zamawiającego przed podpisaniem umowy.9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi
jednocześnie wynikać:1) nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub
poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub
poręczenia) oraz adresy ich siedzib:2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją lub poręczeniem;3) kwota gwarancji lub poręczenia;4) termin ważności gwarancji lub
poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia
wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej;5) bezwarunkowe,
nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu
pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku
realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.

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

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 dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2. Zmiana
niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności, i tak:1) Zamawiający ma prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy o okres
trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w
następujących sytuacjach:a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie
terminu zakończenia robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczności zmian dokumentacji technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub
będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,b) gdy wystąpią
niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia, np.
długotrwałe upały (nasłonecznienie), długotrwałe opady deszczu (przez okres dłuższy niż 5 dni),
gwałtowne opady atmosferyczne powodujące zalanie ścian, podtopienia i zalanie wykopów, inne
intensywne zjawiska atmosferyczne uniemożliwiające kontynuację robót w szczególności z
powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami, wytycznymi producenta lub
innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu Umowy,d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym „siła wyższa” oznacza zdarzenie,
którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe,
epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, wprowadzenie obostrzeń związanych z
epidemią, które nie obowiązywały w chwili wszczęcia postepowania o zamówienie publiczne
objęte niniejsza umową, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki;2) dopuszcza się możliwość
zmiany umowy, jeśli Wykonawca, który w ofercie zadeklarował udział podwykonawców w
realizacji zamówienia, podejmie decyzję o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi bez
udziału podwykonawców. Możliwość ta nie dotyczy sytuacji, gdy podwykonawca jest
jednocześnie podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się, składając ofertę w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt 5.3)
dopuszcza się możliwość zmiany umowy, jeśli Wykonawca, który w ofercie nie zadeklarował
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udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, podejmie decyzję o powierzeniu wykonania
części zamówienia podwykonawcom.4) możliwa jest zmiana podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powołał się, składając ofertę oraz zmiana podwykonawcy, którego Wykonawca
wskazał w treści oferty - na inny podmiot, pod warunkiem przedstawienia dowodów spełniania
przez nowy podmiot warunków – analogicznie jak w ofercie, zgodnie z wymogami opisanymi w
SWZ w stosunku do podwykonawców oraz innych podmiotów.5) Dopuszcza się możliwość
zmiany osób, o których mowa w § 8 umowy, na osoby posiadające analogiczne uprawnienia i
spełniające warunki zgodnie ze SWZ – zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy, lecz
wymagana jest obustronna informacja pisemna i pisemna zgoda Zamawiającego na zmianę
kierownika budowy i/lub kierownika robót.

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: 2021-04-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30
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	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:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	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:
	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:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-01 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30



