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nr kor.:

Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka - roboty

budowlane

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27-08-2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka – roboty budowlane
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:
Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka – roboty budowlane
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac96d4fe-0657-11ec-b885-f28f91688073
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000440/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks.H. Hlubka
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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/12502
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 Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 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
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM-ZPU.26.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 8869441,61 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa układu drogowego w obrębie ulic ks. H. Hlubka,
Jagiellońskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Częstochowską do zjazdu do Sudoła – bud.
Jagiellońska 2 i Piwnej (na odcinku od wiaduktu kolejowego do budynku Piwna 2).
Szczegóły zawarto w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 6 do
specyfikacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 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:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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 4
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 dwóch zadań polegających na
budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg lub ulic w klasie technicznej min. L (lokalna) i
długości co najmniej 350 m każde, o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł brutto każde.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, tj:
A. Kierownika budowy: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od
uzyskania uprawnień,
B. Kierowników robót z uprawnieniami do kierowania robotami w następujących
specjalnościach:
a. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
b. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
d. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
e. specjalistę ds. zieleni posiadającego wykształcenie wyższe w kierunkach ogrodniczym lub
architektura krajobrazu lub leśnictwo z doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania
robotami ogrodniczymi.
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:
1. 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
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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,



Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b
oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub,
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż
podano powyżej.
2. 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
3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w
art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym
punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5
ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. 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 7 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.
2. 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 8 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
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:
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian



zawartej umowy w zakresie zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo�rzeczowo-finansowego:
1) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, losowego, niezależnego
od działania stron umowy i którym strony nie mogły zapobiec. Pod pojęciem siły Wyższej Strony
rozumieją w szczególności zdarzenia związane z działaniem sił przyrody (np. powódź, pożar o
dużych rozmiarach, huragan lub trąbę powietrzną, gwałtowne, ulewne deszcze z podtopieniami,
obfite i gwałtowne opady śniegu), epidemie lub pandemie, przypadki związane z niecodziennymi
zachowaniami zbiorowości (np. zamieszki, strajki generalne), a także działania władzy
państwowej (np. stany nadzwyczajne lub wyjątkowe, zakazy importu lub eksportu, blokady
granic i portów, wywłaszczenie) - o czas w jakim Siła wyższa i jej skutki uniemożliwiające
realizacje przedmiotu umowy występowały,
2) przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez
Strony - o czas wydłużenia tych postępowań,
3) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako ciągłe: opady
deszczu lub śniegu, czy też występowanie niskich temperatur, w terminie powyżej 7 dni
kalendarzowych, uniemożliwiających realizację prac zgodnie z przyjętą technologią - o czas
występowania tych zjawisk,
4) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych instytucji, których
decyzje mają wpływ na zatrzymanie prac - o czas na jaki prace zostały zatrzymane,
5) wystąpienia/ujawnienia istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa - o czas niezbędny na
dokonanie stosownych zmian w dokumentacji,
6) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany
dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy - o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian lub niezbędny do
dostosowania się do wprowadzonych zmian,
7) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego
w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego - o czas na jaki wstrzymano prace,
8) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy - o czas
wykonania tych robót,
9) wystąpienia dodatkowych robót w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, gdyby ich
wykonanie spowodowało znaczne opóźnienie realizacji przedmiotu umowy - o czas niezbędny
na wykonanie tych robót,
10) wystąpienia kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury, o których nie było wiadomo na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji,
11) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,
12) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości prac na czas trwania
przeszkody w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenia;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-14 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-13
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Cd - zmiany umowy
13) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności:
niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na
rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji,



jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - o czas niezbędny do
wdrożenia na budowie,
14) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz warunków
archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych,
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych - o czas niezbędny do usunięcia tych kolizji,
15) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych
(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych - o
czas niezbędny do usunięcia tych kolizji,
16) wystąpienia konieczności dostosowania prowadzonych robót do potrzeb ochrony środowiska
(prowadzenie robót poza okresem występowania na terenie budowy gatunków chronionych itp.)
- o czas niezbędny na dostosowanie do wymagań ochrony środowiska,
17) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych
przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez ww.
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - o czas przekroczenia,
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
18) przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych z powodu:
a) odmowy zawarcia umowy przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty,
b) wystąpienia procedury odwoławczej oraz związanych z zamówieniami dodatkowymi,
zamiennymi oraz innymi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - o czas wydłużenia
procedury,
19) rezygnacji z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w
dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z
obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje.

Główny Specjalista

27-08-2021 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________

data i podpis osoby udostępniającej ogłoszenie

Zastępca Dyrektora Jednostki

27-08-2021 r.  Dawid Ochód
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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