
Oznaczenie sprawy: ZDM-ZPU.26.8.2021.PP
nr kor.:

Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej w Gliwicach wraz z rozbiórką i budową

nowego wiaduktu nad terenem kolejowym

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27-04-2021
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej w Gliwicach wraz z rozbiórką i budową nowego wiaduktu nad terenem
kolejowym
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240009251
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Płowiecka 31
1.5.2.) Miejscowość: Gliwice
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.5.7.) Numer telefonu: 32 300-86-35
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.gliwice.pl
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:
Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej w Gliwicach wraz z rozbiórką i budową nowego wiaduktu nad terenem
kolejowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3836612-a72e-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000440/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej w Gliwicach wraz z rozbiórką i budową nowego wiaduktu nad
terenem kolejowym

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://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12119
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://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między
Zamawia jącym a  Wykonawcami  odbywa s ię  p rzy  użyc iu  m in iPor ta lu ,  k tó ry  dos tępny  jes t
pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej2) 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 miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
o r a z  W a r u n k a c h  k o r z y s t a n i a  z  e l e k t r o n i c z n e j  p l a t f o r m y  u s ł u g  a d m i n i s t r a c j i
publicznej(ePUAP)https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania,4) maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) 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.
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): Zgodnie z rozdziałem 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM-ZPU.26.8.2021.PP
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
1. Przedmiot zamówienia stanowi rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej wraz z rozbiórką istniejącego i budową
nowego wiaduktu nad terenem kolejowym, obejmująca:a) rozbiórkę (wyburzenie) istniejącego wiaduktu,b)
rozbiórkę nasypów dojazdowych,b) budowę nowego wiaduktu drogowego – obiekt jednoprzęsłowy, swobodnie
podparty, przęsło rozpiętościLt=27,0 m; ustrój nośny z belek prefabrykowanych, strunobetonowych typu T;
przyczółki masywne,monolityczne,c) budowę dojazdów do wiaduktu na nasypach zbrojonych geosyntetykami,
o wysokoścido ~8,0 m wraz z dowiązaniem do istniejących odcinków dróg i ich przebudową,d) budowę
kanalizacji deszczowej,f) budowę oświetlenia,e) przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia
terenu.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, kosztorysie
ofertowym – tabeli elementów rozliczeniowych (TER), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych.3. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest
do uzgodnienia (technologia, harmonogram, itp.) planowanych robót z właścicielem terenu kolejowego (PKP
PLK S.A.), właścicielem i użytkownikiem toru kolejowego (Kopalnia Piasku KOTLARNIA – Linie Kolejowe Sp.
z o.o.) oraz właścicielami, administratorami istniejącego uzbrojenia terenu i opracowania we własnym zakresie
wymaganej dokumentacji oraz zapewnienia (zlecenia) nadzoru nad prowadzonymi robotami przez
przedstawicieli w/w jednostek.Wykonawca zobowiązany jest do wywiązania się ze wszystkich warunków
narzuconych na Zamawiającego w uzyskanych na etapie projektowania wywiadach i uzgodnieniach
branżowych oraz decyzjach administracyjnych.Powyższe nie podlega odrębnej zapłacie, należy wliczyć
w cenę kontraktową.4. Wykonawca zapewni geodezyjną obsługę budowy.W ramach dokumentacji
powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat geodezyjny (w wersji papierowej oraz
elektronicznej format – DWG lub DFX), wykonany w układzie geodezyjnym 2000, zgodnie z instrukcją K-2,
z zastosowaniem prawidłowej topologii nanoszonych elementów. Przez prawidłową topologię obiektów należy
rozumieć:• występowanie w ramach jednej warstwy obiektów o jednakowej topologii (punkty, polilinie,
regiony-obiektyzamknięte o obliczalnej powierzchni),• obiektom w warstwach należy poprzez identyfikator
przypisać właściwości (np. asfalt, kostka itp.).Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiadać



opinie Narady Koordynacyjnej Sytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu, potwierdzające dokonanie uzgodnienia
przyjętych ostatecznie rozwiązań (papierowa wersja mapy powykonawczej zaopatrzona pieczątką świadczącą
o zgodności przedstawionego na niej uzbrojenia z Protokołem z Narady Koordynacyjnej).5. Czasowa
organizacja ruchu.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje (wraz z uzyskaniem
uzgodnień i zatwierdzeniem) projekt/-y tymczasowej organizacji ruchu oraz będzie je aktualizował odpowiednio
do potrzeb (postępu robót).Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wprowadzi i będzie utrzymywał
tymczasową organizację ruchu oraz będzie wprowadzał zmiany odpowiednio do potrzeb organizacji i postępu
prac, przez cały czas niezbędny dla realizacji robót, a po zakończeniu inwestycji zlikwiduje ją i wprowadzi
docelową organizację ruchu.Bezwzględnie należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji sąsiadujących
z placem budowy!6. Odbiory robót.Zamawiający wymaga aby odbiory robót przeprowadzane były w dni
robocze,tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 15.00.Wykonawca powinien tak opracować
harmonogramy i zorganizować budowę aby dostosować się do ww. warunku i zapewnić przeprowadzanie
odbiorów robót w wymaganym czasie.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbiorów w innym czasie. Decyzja będzie
podejmowana przez Zamawiającego dla każdego przypadku indywidualnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, l ini i
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz
okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
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 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wiedza i doświadczenie:Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez
wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 odrębne zadania, każde o wartości co
najmniej 7.000.000,00 zł brutto, polegające na remoncie lub budowie (w tym przebudowie, odbudowie,
rozbudowie) obiektu mostowego (most, wiadukt, estakada) lub odcinka drogi wraz z obiektem -/ami
mostowymi w jej ciągu.W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek o którym mowa wyżej,
w pełnym zakresie musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
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: -
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem,- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowo jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem,
wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające że, nie naruszył obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,- 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, sporządzona 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 powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,- oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, 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,- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ,
oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się
na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz
zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył - wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych
wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich
norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie
o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe
środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma
uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu



5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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:
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 100.000 (sto tysięcy),2) wykonawca zobowiązany jest
do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą,3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum
przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące
możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp,4) wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 13 1050 1298 1000 0022 8940
74845) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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 bez przeprowadzenia odrębnego postępowania
o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:1. Zamawiający
przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w postępowaniu
prowadzonym pod nazwą: "Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej w Gliwicach wraz z rozbiórką i budową
nowego wiaduktu nad terenem kolejowym - roboty budowlane" (oznaczenie sprawy: ....................),na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich
przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:1) konieczność zmiany terminu umownego oraz
harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego z powodu:a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne
zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy,
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można
zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej
strony uznająw szczególności:klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, zakazy importu lub
eksportu, blokady granic lub portów, wywłaszczenie, itd.,działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne
i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,strajki powszechne lub inne niepokoje
społeczne, w tym publiczne demonstracje,epidemie lub pandemie,b) niesprzyjających warunków fizycznych
bądź atmosferycznych; za niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający przyjmuje warunki
atmosferyczne wykluczające prowadzenie robót budowlanych, wg wymagań odpowiednich STWiORB, jak np.:
długotrwałe opady trwające powyżej 7 dni kalendarzowych, powódź, wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie
temperatury; do okresu zmiany - wydłużenia terminu uwzględniony zostanie czas bezpośredniego
występowania warunków oraz czas ustąpienia ich skutków (np. osuszenie, rozmrożenie podłoża po ustąpieniu
opadów ,  n i sk i ch  t empe ra tu r ) ; c )  nadzwycza jnych  zda rzeń  gospoda rczych  n i eza leżnych
od Zamawiającego,których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającegonależy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia
gospodarcze, niemożliwedo przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta
Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ
na realizację przedmiotu umowy,d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających
wpływna przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac
archeologicznych (badan archeologicznych),e) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich
wartości), niezbędnychdo prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego,których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,f) braków, wad
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, które opóźniają, utrudniają lub
uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,w szczególności wstrzymanie robót
przez Zamawiającego,..... Szczegółowe informacje zawarto we wzorze umowy oraz w SpecyfikacjiWarunków
Zamówienia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane
z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl



8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-17
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1) termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego
od 15 grudnia do 15 marca.,

Główny Specjalista

27-04-2021 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

27-04-2021 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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