
Gmina Chełmża: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie - Gmina Chełmża.

Etap I – Dobudowa klatki schodowej wraz z budową szybu windowego i montażem dźwigu osobowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

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 Chełmża, krajowy numer identyfikacyjny 57222410000000, ul. ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża,

woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6756076-78, e-mail info@gminachelmza.pl, faks 566 756 079.

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.gminachelmza.pl

Ogłoszenie nr 768937-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.
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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

http://www.bip.gminachelmza.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:

Pisemnie zgodnie z zapisami SIWZ - przez operatora pocztowego, posłańca lub osobiście – do siedziby zamawiającego

Adres:

Adres: Gmina Chełmża, Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Samodzielnego Ośrodka

Zdrowia w Zelgnie - Gmina Chełmża. Etap I – Dobudowa klatki schodowej wraz z budową szybu windowego i montażem

dźwigu osobowego

Numer referencyjny: OSO.271.28.2020

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 zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa i

termomodernizacja budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie - Gmina Chełmża. Etap I – Dobudowa klatki schodowej

wraz z budową szybu windowego i montażem dźwigu osobowego”. 2. Przedmiot zamówienia jest częścią zadania pn.

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie - Gmina Chełmża”. 3. W ramach

przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) dobudowę do istniejącego budynku ośrodka zdrowia dwu kondygnacyjnej klatki

schodowej o wymiarach szer. 5,44 m; dł. 9,41 m; wys. 7,61 m wraz z szybem windowym o parametrach: a) powierzchnia

zabudowy – 52, 70 m2, b) powierzchnia użytkowa – 76, 31 m2, c) kubatura – 411, 00 m3; 2) roboty przygotowawcze obejmujące

prace rozbiórkowe; 3) roboty ziemne; 4) fundamentowanie obejmujące ławy i ściany fundamentowe z izolacjami; 5) szyb

windowy, schody wewnętrzne, strop i stropodach z żelbetu; 6) roboty murowe, wykonanie ścian zewnętrznych gr. 25 cm z

trzpieniami, wieńcami, nadprożami żelbetowymi; 7) dach z attykami, odwodnienie, izolację termiczną i hydroizolację; 8) stolarkę

okienną aluminiową z ciepłym montażem, elewację wschodnią ze stolarką aluminiową systemową, stolarkę drzwiową

wewnętrzną aluminiową, stolarka zewnętrzna o współczynniku U≤0,9 W/m2K; 9) montaż balustrad, pochwytów i wycieraczki;

10) roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne; 11) roboty posadzkarskie, izolacyjne i okładziny z płytek granitowych

płomieniowanych; 12) elewację ocieploną płytami styropianowymi gr. 20 cm λ = 0,038 W/mK metodą lekko-mokrą z obróbkami

i dwukrotnym malowaniem farbą silikonową; 13) elewację z płyt elewacyjnych gr. 9 mm (kolor antracytowy oraz zielony) na

podkonstrukcji systemowej i dociepleniem z wełny mineralnej gr. 20cm λ = 0,038 W/mK; 14) zadaszenie ze szkła na konstrukcji

stalowej; 15) schody zewnętrzne, podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej z

odwodnieniem liniowym; 16) opaskę zewnętrzną z obrzeżami; 17) osuszenie ściany południowej i budynku; 18) montaż dźwigu

osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci; 19) instalację c.o. z miedzi z

montażem grzejników z zaworami termostatycznymi oraz wpięciem się do istniejącej instalację c.o.; 20) instalację elektryczną
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oświetlenia klatki schodowej, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego, zasilanie dźwigu osobowego z wpięciem się

do istniejącej instalacji elektrycznej; 21) instalację odgromową klatki schodowej. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać

zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą,

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów

materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacją projektową sporządzoną przez

Pracownię Projektową AMBIT, ul. Chrobrego 85, 87-100 Toruń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez

osoby niepełnosprawne; 2) dokumentacją projektową branży elektrycznej sporządzoną przez Przedsiębiorstwo POLLUX Biuro

Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych Lech Świderek, ul. Raszei 4c m180, 87-100 Toruń; 3) pozwoleniem na

budowę wydanym przez Starostę Toruńskiego; 4) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 5. Zakres prac w ramach

ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) geodezyjne wytyczenie obiektu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej w skali 1:500 lub

1:1000 obejmującej cały zakres robót), którą należy złożyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

w Toruniu, a potwierdzoną kopię przekazać Zamawiającemu; 2) wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej, w tym

natężenia oświetlenia; 3) wykonanie prób ciśnieniowych instalacji c.o.; 4) wykonanie pomiarów rezystancji uziomów instalacji

odgromowej oraz ciągłości obwodów odgromowych; 5) w przypadku dźwigu osobowego Wykonawca zobowiązany jest do

dokonywania przeglądów konserwacyjnych w ramach udzielonej gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w § 15 ust. 6, a

w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U

z 2018 r. poz. 2176) w celu przeprowadzenia badań przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Ponadto wykonawca

zobowiązany jest przygotować dokumentację wymaganą dla urządzeń transportu bliskiego, a w trakcie eksploatacji dźwigu do jej

prowadzenia na potrzeby przeprowadzanych badań przez Urząd Dozoru Technicznego. W czasie badań przeprowadzanych przez

Urząd Dozoru Technicznego Wykonawca zapewnia asystę; 6) zapewnienie pogotowia dźwigowego w zakresie uwalniania osób

uwięzionych w kabinie dźwigu w okresie gwarancji w sposób określony w § 15 ust. 5; 7) nieodpłatne wypełnianie przez

Wykonawcę warunków gwarancji; 8) przekazanie dokumentacji techniczno- rozruchowej dźwigu osobowego zgodnej z

obowiązującymi przepisami , która zostanie przeznaczona dla użytkownika; 9) przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji

dźwigu osobowego oraz zapewnienie przeszkolenia użytkownika w zakresie użytkowania dźwigu osobowego; 10) sporządzenie

dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach; 11) naprawienie urządzeń melioracyjnych

zniszczonych w trakcie robót; 12) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 13) inne prace związane z procesem budowy. 6.

Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym powyżej, przedmiot umowy

obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia

inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych. Wykaz dokumentów składających się na opis

przedmiotu zamówienia znajdują się w Części III. SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45330000-9

45210000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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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:  6  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

6

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia: w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania

umowy - wraz z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu zamówienia.

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 (nie ocenia) warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa (nie ocenia) warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

minimum jedną robotę budowlaną (zamówienie/umowę) odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, tj. polegającą na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji obiektu

kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 400, 00 m3. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z wykonawców.

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: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
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sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę, który przy realizacji zamówienia będzie polegał na zdolnościach

lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia wraz z ofertą(wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ-IDW – podpisuje podmiot

trzeci). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza

informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczeniu o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24

ust. 1 pkt.13) ÷ 22) i ust. 5 pkt 1) PZP. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia

zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykazał zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub

finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi

winy. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

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
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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. Odpisu 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

1) PZP; 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VII.2.

ust. 1 pkt 1) SIWZ – IDW. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w rozdz. VII.2. ust. 1 pkt 1) niniejszej SIWZ – IDW, składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1), zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu

złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

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) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 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 zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione 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 dokumenty (wzór wykazu stanowi

załącznik nr 5 SIWZ – IDW). Pozostałe informacje dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów 1. Zamawiający

zastrzega, że zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania,

może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 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. 2. 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. 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o
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których mowa w art. 25a ust. 1 PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenie lub dokumenty są

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania. 4. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą lub uzupełni samodzielnie dokumenty i/lub

oświadczenia, które nie są wymagane na danym etapie postępowania, Zamawiający uzna te dokumenty za prawidłowo złożone

bez konieczności wzywania do ich złożenia, o ile Zamawiający nie poweźmie wątpliwości co do ich aktualności. 5.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w

art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy

z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). W

przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej, w formie elektronicznej pod

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych

baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6. Dokumenty i oświadczenia składane przez

Wykonawcę wraz z ofertą (określone w rozdz. VII.1.1. oraz w rozdz. VI. 1. 4. SIWZ-IDW) oraz dokumenty i oświadczenia

składane przez Wykonawcę na pisemne wezwanie Zamawiającego (określone w rozdz. VII.2.1. SIWZ-IDW) – składane są w

formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 ze zm.). 7.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji

polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca - jeżeli dotyczy, w

zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

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

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP

(informacja z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – IDW). 2. Oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP, Wykonawca składa zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 ze zm.). Zamawiający nie będzie

wymagał złożenia przez Wykonawcę w/w oświadczenia, jeżeli w przedmiotowym postępowanie zostanie złożona tylko jedna

oferta. 3. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez niego pełnomocnik. 4. Ponadto

wykonawca złoży: 1) stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) – w przypadku, gdy

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zalecane jest sporządzenie na

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ – IDW, jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

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 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:
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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

cena 60,00

okres gwarancji 40,00
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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:
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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. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co

najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności i określa następujące warunki takich zmian: 1) dopuszczalna jest zmiana

terminów wykonania zamówienia o czas, w jakim niżej wskazane okoliczności wpłynęły na terminy wykonania zamówienia, tj.

uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację zamówienia, a mianowicie w przypadku: a) zaistnienia okoliczności związanych

z wystąpieniem i utrzymywaniem się stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pogłębiana lub utrzymywania się stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, b) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z

umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, c) działania siły wyższej rozumianej jako wszelkie nadzwyczajne

zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia w chwili składania oferty lub po zawarciu umowy (np. klęski

żywiołowe, zagrożenie epidemiczne, epidemia, katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne,

strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne), d) wystąpienia warunków atmosferycznych, geologicznych,

terenowych, wodnych uniemożliwiających wykonywanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych, w szczególności: 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, zgodnie z

technologią przewidzianą przez producentów, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 00 C,

wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie,

burze z wyładowaniami atmosferycznymi,  niewypałów i niewybuchów, znalezisk i wykopalisk archeologicznych; 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe,

warunki gruntowe, itp.),  wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i

budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót, zmianę

dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;  wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą

odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót, e) wystąpienia konieczności zmian w

dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej oraz w przypadku wykonania robót zamiennych, f) wystąpienia braków,

błędów lub wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia
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to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji, g) zaistnienia okoliczności

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych zmianą sytuacji i możliwości finansowych, zdolnościami

płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub

po zawarciu umowy, h) wystąpienia warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest

przekazaniem frontu prac przez użytkownika lub zależy od działania innego podmiotu lub osób, bądź realizacji prac przez więcej

niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na

czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, i) konieczności uzyskania lub wystąpienia

opóźnień w uzyskaniu decyzji, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, opinii, aprobat, mogących spowodować

wstrzymanie robót, konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lub przedłużających się procesów

administracyjnych, j) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren

budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie

energii elektrycznej, wody, przerwy lub opóźnienia w produkcji lub dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do

wykonania przedmiotu umowy, k) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia,

np. w związku z ewentualnym odwołaniem, przedłużeniem terminu związania ofertą, l) wystąpienia okoliczności, których strony

umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 2) dopuszczalna jest zmiana formy

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy lub kierownika robót; 4)

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, sposobu rozliczenia umowy, warunków dokonywania płatności, wysokości płatności

częściowych określonych w § 4 ust. 7 umowy, co może mieć też wpływ na zmianę zakresu robót, sposobu przeprowadzania

odbiorów, terminu wykonania zamówienia określonego w umowie i harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym, w

przypadku: a) zmiany sytuacji i możliwości finansowych Zamawiającego, w tym zmiany budżetu Gminy Chełmża, b) zmiany

wytycznych bądź decyzji instytucji współfinansującej przedmiot umowy, oraz w sytuacjach związanych z zawarciem lub

wynikających z umowy o dofinansowanie przedmiotu zamówienia lub ewentualnych jej zmian – o ile wystąpi dofinansowanie, c)

wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1); 5) dopuszczalna jest zmiana zakresu ( zmniejszenie lub zwiększenie) i

sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, technologii, terminów wykonania zamówienia, zakresu robót określonego w

harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym oraz wynagrodzenia, w przypadku: a) konieczności wprowadzenia zmian w

opisie przedmioty zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii na zasadach określonych w § 2 ust.

5, ust. 16 i 17, a co się z tym wiąże zastosowaniem robót zamiennych lub rozwiązań równoważnych, gdzie rozliczenie

wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 15, b) zmiany materiałów, urządzeń lub produktów, na zasadach określonych

w § 2 ust. 5, ust. 16 i ust. 17, oraz mających wpływ na usprawnienie procesu budowy, zwiększenie bezpieczeństwa na budowie,

przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji, z powodu zmian obowiązujących przepisów, c) rezygnacji przez

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – roboty zaniechane, w sytuacji, gdy jej wykonanie będzie zbędne do

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, zmieniły się

okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego

przedmiotu, gdzie rozliczenie wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 14, d) wystąpienia warunków atmosferycznych,

geologicznych, terenowych, wodnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. d) uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z

opisem przedmiotu zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, e) z

przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, lub

które ujawniły się podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w

zakresie, w jakim korzyść może polegać: na zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, na obniżenie kosztu
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ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, na poprawę sprawności lub wydajności, na

poprawę bezpieczeństwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamówienia, na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,

na poprawę parametrów technicznych, na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, aktualizacji rozwiązań z uwagi na

postęp techniczny lub technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, f) w przypadku działania siły wyższej zmiany

sposobu wykonania zamówienia, jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, wykonawca mógł

wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy, g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za

którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy na warunkach w niej

określonych, h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji instytucji współfinansującej przedmiot

umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 6) Zamawiający, przewiduje

wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od

towarów i usług VAT, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto

pozostanie bez zmian; 7) w przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

dopuszczalna jest zmiana skutkująca skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres, co wiązać się może

ze zmianą sposobu rozliczenia umowy, warunków dokonywania płatności. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷ 6)

PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której

dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie

terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1, na wniosek Wykonawcy uzasadniający zmianę. 5. Fakt

zaistnienia w/w okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają

obopólnej zgody stron.

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: 14.01.2021, godzina: 10:00,

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

> język 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:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem
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danych osobowych jest Wójt Gminy Chełmża z siedzibą w Chełmży ul. Wodna 2 87-140 Chełmża (dalej „Zamawiający”).

Kontakt: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, e-mail: info@gminachelmza.pl , tel. 56 675-60-76 lub 56

675-60-77; 2) do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych w Gminie Chełmża został wyznaczony inspektor ochrony

danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres iod@gminachelmza.pl lub telefonicznie na nr

tel. 739000230; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera c RODO w celu związanym z niniejszym

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i realizacji umowy w

sprawie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP, dostawcy systemu elektronicznego obiegu

dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy

władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej - w

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które przetwarzają dane

osobowe na podstawie umów podpisanych z administratorem, oraz podmioty, które wystąpią o informacje na podstawie ustawy o

dostępie do informacji publicznej; 5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres 4

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w celu: dochodzenia roszczeń

w związku z wykonywaniem umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, umów podpisanych z

administratorem i archiwizacyjnych; 6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP; 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane; 8) Wykonawca

posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; - na podstawie art. 16

RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z

ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych (adres Prezes UODO ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie

danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nie przysługuje : - w związku z art. 17

ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa

w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia

publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego w niniejszym postępowaniu oraz zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości 5 % ceny brutto w formach przewidzianych w PZP (szczegóły w SIWZ)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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