Ogłoszenie nr 2021/BZP 00084774/01 z dnia 2021-06-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Gostyninie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610364810
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Polna 2
1.5.2.) Miejscowość: Gostynin
1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
1.5.7.) Numer telefonu: 242353011
1.5.8.) Numer faksu: 242353011
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpkgostynin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpkgostynin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna
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: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Gostyninie"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a120d261-cce2-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00084774/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-16 12:09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: 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
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 udzielnie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.
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”.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@mpkgostynin.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 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 dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” oraz do komunikacji
wynosi 150MB.
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.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr …… do
niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do
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oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za
pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP).
Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”
jako załączniki, Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej na e-mail: przetargi@mpkgostynin.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020r. poz. 2452) oraz
- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w 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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie
funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Gostyninie” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
4) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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;
5) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
6) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do stosowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności
protokołu oraz jego załączników;
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- 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) 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 Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: MPK.271.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
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. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”, realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 1.1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Część I Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Celem umowy z Inżynierem Kontraktu jest zapewnienie świadczenia na rzecz Zamawiającego
usług związanych z Umową z Wykonawcą Zadania w czasie trwania Umowy, zgodnie
z zakresem i terminami podanymi w Umowie oraz niniejszym opracowaniem, zawierającym
Szczegółowy Zakres Usług Inżyniera.
Usługi Inżyniera powinny zapewnić prawidłowe wykonawstwo wszystkich robót objętych
Umową z Wykonawcą Zadania oraz uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych i
finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska. W trakcie budowy Inżynier
Kontraktu powinien zagwarantować efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie
z przedmiotem zamówienia oraz harmonogramami realizacji, jak również zapewnić dyscyplinę
wydatkowania środków finansowych oraz właściwą jakość robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
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71530000-2 - Doradcze usługi budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
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: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów
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: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
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: 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.

pełnieniu funkcji inspektora branży elektrycznej i AKPiA w tym przynajmniej dla jednej z
nadzorowanych inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla
modernizacji, przebudowy lub rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków, będącej w ciągłej
eksploatacji, przystosowanej do usuwania związków biogennych o wartości robót co najmniej 20
000 000 PLN netto,
• Posługiwać się językiem polskim lub dysponować tłumaczem języka polskiego.
8. EKSPERT NR 8 – Inspektor Nadzoru branży drogowej – posiadający następujące
doświadczenie i kwalifikacje:
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień w pełnieniu funkcji
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Inspektora nadzoru robót drogowych,
• Posługiwać się językiem polskim lub dysponować tłumaczem języka polskiego.
9. EKSPERT NR 9 – Specjalista ds. rozliczeń i księgowości – posiadający następujące
doświadczenie i kwalifikacje:
• Wykształcenie wyższe inżynierskie lub ekonomiczne,
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kontrolowaniu obmiarów i analiz kosztów
budowy przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym przy realizacji co najmniej dwóch
inwestycji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej przy czym przynajmniej jedna z nich
dotyczyła inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektów w zakresie
gospodarki wodno- ściekowej o wartości robót minimum 20 000 000 PLN netto,
• Posługiwać się językiem polskim lub dysponować tłumaczem języka polskiego.
10. EKSPERT NR 10 – Specjalista ds. zamówień publicznych – posiadający następujące
doświadczenie i kwalifikacje:
• Wykształcenie wyższe magisterskie,
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Specjalisty ds. zamówień
publicznych lub pokrewnym, związanym z przygotowywaniem i dokumentowaniem postepowań
przetargowych w tym przynajmniej jednego wymagającego publikacji w dzienniku urzędowym
Unii Europejskiej (TED) tj. przekraczającego kwoety określone w rozporządzeniu, dla którego
publikacja w dzienniku urzędowym UE jest wymagana. Przez przygotowanie i dokumentowanie
postępowań Zamawiający rozumie co najmniej: przygotowanie SWZ w tym IDW, OPZ i projektu
umowy, przygotowanie i publikacje ogłoszenia o zamówieniu, udział w pracach komisji
przetargowej w charakterze członka komisji, formułowanie odpowiedzi i publikacja odpowiedzi
na pytania wykonawców, sporządzenie dokumentów takich jak: informacja z otwarcia ofert,
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i publikacja wyników postepowania,
• Doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednej kompletnej dokumentacji przetargowej na
roboty budowlane dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na budowie
lub przebudowie oczyszczalni ścieków. Przez kompletną dokumentacje przetargową należy
rozumieć przynajmniej sporządzenie Instrukcji dla Wykonawców, projektu umowy, opisu
przedmiotu zamówienia, przygotowania ogłoszenia o zamówieniu,
• Doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednej dokumentacji przetargowej, realizo-wanej
pod wodzą nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującej w polskim systemie
prawnym od stycznia 2021r. Przez sporządzenie Zamawiający rozumie opraco-wanie SWZ oraz
ogłoszenia publikacja ogłoszenia, sporządzenie protokołu z otwarcia ofert i zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Posługiwać się językiem polskim lub dysponować tłumaczem języka polskiego.
11. Kierownik biura Inżyniera Kontraktu (Asystent Inżyniera Rezydenta) - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań ponad biegłą znajomość typowych programów biurowych (programy
pocztowe, edytory tekstów, programy graficzne do obsługi podstawowych formatów graficznych i
arkuszy kalkulacyjnych), podstawowego sprzętu komputerowego i biurowego (drukarki, skanery, kserokopiarki). Zamawiający wymaga aby osoba pracująca na stanowisku Kierownika biura
Inżyniera została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami przepisów
prawa pracy i wykonywała swoje obowiązki służbowe w wymiarze pełnego etatu w siedzibie o
której mowa w rozdziale II OPZ (8 godzin dziennie).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

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:
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1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, tj. nie później niż do dnia
30.06.2021r. do godz. 10:00 do wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć
tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: 53-1240-3187-1111-0000-3141-0247 z adnotacją: „Wadium – Znak
Sprawy: MPK.271.12.2021.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie
zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem
terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i
powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ……………- do dnia ………..”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu
na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w
przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt
2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy
Pzp.
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 postanowień zawartej umowy, w przypadku:
a) Zmiany danych Inżyniera Kontraktu (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiany wynikającej z
przekształcenia podmiotowego po stronie Inżyniera Kontraktu.
b) zmiany osób pełniących funkcję inspektorów branżowych – zmiana będzie możliwa na
wniosek Inżyniera Kontraktu, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w
warunkach zamówienia oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób
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wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego;
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zawartej umowy w przypadku:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji
części przedmiotu umowy,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub +
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
c) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe
odpowiedzialność;
d) wystąpienie opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje
te nie są następstwem okoliczności, za które Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi
Kontraktu w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących
przypadków:
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy dotyczących zmian
stawki podatku VAT.
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 5
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że
zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Inżyniera Kontraktu związanych z
realizacją Umowy z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują
wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część
(w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio
biorących udział w realizacji Umowy.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez
Inżyniera kontraktu rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, z
zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zmiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym.
Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych poczynionych na szczeblu Wykonawca
(pracodawca) – pracownik.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-25 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
oferty, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na
https://miniportal.uzp.gov.pl.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Zastrzeżenie
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
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