Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038093/01 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Koszarawa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koszarawa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182611
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: brak
1.5.2.) Miejscowość: Koszarawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-332
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.7.) Numer telefonu: 33 8639 407
1.5.8.) Numer faksu: 33 8693 373
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gminakoszarawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminakoszarawa.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:

Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Koszarawa.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9a1200b-a282-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038093/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 10:23
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002164/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Koszarawa
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://miniportal.uzp.gov.pl/ . Dodatkowo Zamawiający zamieszcza postępowanie na stronie
internetowej Zamawiającego https://bip.gwkoszarawa.finn.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu (Elektroniczna Skrzynka
Podawcza – nazwa – Urząd Gminy Koszarawa), dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: inwestycje@gminakoszarawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
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”.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Regulamin
korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugiWarunki korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania4. 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. 6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik nr 7 do niniejszej swz. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
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podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem. 8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 9. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf. 10. Cały proces
szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .11.
Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane
pliki.12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w:- Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Szczegółowe
informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdz. 13 i 17 SWZ.
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): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w
dokumentach zamówienia ( SWZ).
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w
dokumentach zamówienia ( SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach:1)
Urzędu Gminy Koszarawa, Koszarawa 17;2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Koszarawa
434;3) Budynek nr 142 ( była Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II, Koszarawa
142)4) Budynek ośrodka zdrowia, Koszarawa 142 a; (Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Żywcu, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Koszarawa 142 a);5) Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Koszarawie Bystrej, Koszarawa 675;Pozostałe wymagania:- Wszelkie materiały, wyroby i
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urządzenia przeznaczone do wykonania zadania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być
fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające
aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją
fabryczną producenta. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca złoży wszystkie
wymagane certyfikaty i atesty. Dokumenty - należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski. - Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie inwestycji zgodnie z umową, za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac montażowych, za ich zgodność z
dokumentacją prowadzonego postepowania. - Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach,
spowodowanego przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt
bez dodatkowego wynagrodzenia. - W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów
BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie prace instalacyjne należy
wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną. - Wykonawca zobowiązany jest dokonać
wszelkich prób i sprawdzeń a także pierwszego rozruchu tak aby oddać w pełni gotową
instalację do użytkowania. - Wykonawca w okresie gwarancji na montowane instalacje, wykona
wszelkie przeglądy, naprawy objęte gwarancją, przeglądy gwarancyjne, koszty dojazdu itp.
bezpłatnie na rzecz Zamawiającego. Obsługa gwarancyjna będzie pełniona w miejscu
użytkowania instalacji. - Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie
protokoły stanowiące podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji objętej projektem
instalacji PV.2. Szczegółowy zakres prac określa: 1) Dokumentacja projektowa2) Opis
przedmiotu zamówienia3. Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny
przedstawia dokumentacja projektowa, dlatego Zamawiający zaleca przy dokonaniu wyceny
oferty dokładną weryfikację tego dokumentu. Przedmiary stanowią funkcję pomocniczą.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45312310-3 - Ochrona odgromowa
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:1) cena (waga 60%) 2) Okres gwarancji (waga 40%) – nie może
być on krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące od dnia odbioru końcowego całości
zamówienia Wymagany minimalny okres gwarancji to 48 miesięcy.W przypadku niepodania przez
Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości, tj. 48
miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres
gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 72miesięczny okres gwarancji, jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.
Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Zamawiający do oceny powyższego
kryterium pobierze dane z oferty Wykonawcy.3) Łączna ocena oferty: P = Pc + Pg P – sumaryczna
ilość punktówPc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium „Cena”Pg – ilość punktów
przyznanych Wykonawcy za kryterium „Okres gwarancji”Suma punktów uzyskanych za wszystkie
kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.Zamawiający zastosuje zaokrąglenie
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każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w
łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.3.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.
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: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Nie dotyczy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw
wykluczenia z postępowania.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, wg załącznika nr 1 do SWZ. Wymagana forma: formularz musie być
złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców z godnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.2. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, oświadczenia odpowiednio na
dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowią dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wymagana forma: Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców. Szczegóły i wymagania określono w rozdziale 12 swz.3.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
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wykonawcy (jeśli dotyczy tj. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru).W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy do oferty
załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wymagana
forma: Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.W przypadku, gdy
zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca
lub notariusz.4. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – (jeśli dotyczy tj. w sytuacji, gdy oferta
lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa,
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one
udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji).Wymagana forma:Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.5.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz jeżeli są już
znani, podać nazwy ewentualnych podwykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Przepisy dotyczące
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.3. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których
mowa w rozdz. 10 podrozdz. I pkt 1.1 swz składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo lub inny dokument
ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo winno:a) określać
do jakiego postępowania ma zastosowanie,b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania,c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.5. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby
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uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.7. Pełnomocnik
pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z
wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.8. Wspólnicy
spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę
wspólną.9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako
najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić
Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
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. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy
bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na
warunkach wskazanych poniżej.2. Zmiana umowy w zakresie terminu przewidzianego na
zakończenie dostaw i montażu:1) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron
losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej
staranności,Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej Umowie takie działania jak: wojna,
atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny,
powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które
utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób
istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu
maksymalnej staranności.3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2
termin realizacji prac określony w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o
czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o
okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności
za które odpowiada Wykonawca. 4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w
oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i
uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.5. Zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności
takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się
strony niniejszej umowy. 6. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec
zmianie w okolicznościach wynikających z Ustawy Pzp.7. W przypadku wystąpienia okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na realizację postanowień niniejszej
umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1842 z późn. zm.).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
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zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP ( Elektronicznej Skrzynki Podawczej nazwa - Urząd Gminy Koszarawa) i udostępnionego również na mini Portalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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