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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116604-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Milanówek: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
2018/S 053-116604

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Milanówek - Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
Milanówek
05-822
Polska
Tel.:  +48 227583061
E-mail: przetargi@milanowek.pl 
Faks:  +48 227558120
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: www.milanowek.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.milanowek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej od ulicy Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa
Numer referencyjny: ZP.271.8.TOM.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45233162

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@milanowek.pl
www.milanowek.pl
www.milanowek.pl
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Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: Budowie ścieżki rowerowej
wzdłuż ulicy Krakowskiej od ulicy Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa. Zamówienie w ramach
projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” Projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie
zawarta dnia 29.12.2016 r. nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Grodzisk Mazowiecki.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45111200
45233222
45233260
77314100
45112500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1.1. Zakres zamówienia:
a) Na początkowym odcinku trasy należy wykonać chodnik o szerokości 2,5 m w miejscu istniejącego chodnika
wykorzystując do poszerzenia istniejący pas zieleni. Na chodniku tym przewidziano dopuszczenie ruchu
rowerowego za pomocą kombinacji znaków C-16 + T-22. Następnie w rejonie skrzyżowania z ul. Wspólną, w
miejscu gdzie kończy się nawierzchnia twarda swój początek ma ścieżka rowerowa o szerokości 2 m biegnąca
przy granicy pasa drogowego od strony torów kolejowych. Spadki poprzeczne na wszystkich odcinkach są
jednostronne o wartości 2 %.
W ramach zamówienia należy wykonać także parking rowerowy w sąsiedztwie stacji kolejowej składający się z
28 stojaków typu odwrócone „U” (56 miejsc parkingowych) wraz z punktem serwisowym.
Krawędzie chodnika, parkingu rowerowego i części ścieżki rowerowej ograniczono obrzeżami betonowymi. Na
odcinku w sąsiedztwie drogi gruntowej należy wykonać betonowe oporniki drogowe, a w sąsiedztwie ekranów
akustycznych ze względu na występowanie różnicy wysokości terenu należy wykonać oporniki w kształcie L.
b) Rozwiązanie wysokościowe
Układ rozwiązania wysokościowego należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu oraz istniejącej
infrastruktury, zachowując minimalne spadki potrzebne do odprowadzania wody deszczowej.
c) Konstrukcja nawierzchni
• Konstrukcja projektowanego chodnika:
— warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm,
— kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm,
— warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm.
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• Konstrukcja projektowanej ścieżki rowerowej (w pasie drogowym):
— warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm,
— warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 5 cm,
— kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm,
— warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm.
• Konstrukcja projektowanej ścieżki rowerowej (w sąsiedztwie terenu kolejowego):
— warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej – 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,
— kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm,
— warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm.
• Konstrukcja projektowanego parkingu rowerowego:
— warstwa ścieralna z kostki betonowej – 6 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm,
— kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm.
d) Odwodnienie
Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo i wody opadowe zostaną zagospodarowane w istniejącym
pasie drogowym.
1.1.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa – załącznik nr 7 do SIWZ oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiar – załącznik nr 9 do
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika budowy/
robót) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej
części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych
– Etap I”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert wnieść wadium w
wysokości: 5 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: nie dotyczy zamówienia;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy zamówienia;
c) zdolności technicznej lub zawodowej: dotyczy zamówienia.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp: dotyczy zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej:
— prace związane z budową i/lub przebudową i/lub rozbudową i/lub remontem nawierzchni dróg i/lub ulic i/lub
ścieżek rowerowych i/lub parkingów): co najmniej 1 inwestycja o wartości minimum 200 000 PLN brutto.
W przypadku wartości podanej w innej walucie niż PLN przeliczenie nastąpi wedle kursu z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w sprawie niniejszego postępowania.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia niżej
wymienione osoby:
— 1 osobę - kierownika budowy/robót branży drogowej – posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze w
specjalności drogowej, posiadającej doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych poprzez pełnienie funkcji
kierownika budowy/robót na co najmniej 1 inwestycji drogowej o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto,
polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie nawierzchni dróg i/lub ulic i/lub ścieżek
rowerowych i/lub parkingów.
W przypadku wartości podanej w innej walucie niż PLN przeliczenie nastąpi wedle kursu z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w sprawie niniejszego postępowania.
Uwaga: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (Kierownika budowy/robót stanowi w
niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z
ustawą z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278) lub równoważne lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę
wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez
wskazane osoby:
— uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub:
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— uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z
dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) lub:
— uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy
odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć wobec siebie oraz podmiotu trzeciego, na którego potencjał się
powołuje Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w art. 25 a ust. 2 ustawy Pzp wedle
wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
25 a ust. 2 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca będzie
zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (Wykonawcy – każdego osobno,
podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy):
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.2. oświadczenia – wg. załącznika nr 10 do SIWZ:
a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne;
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c) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Przewidywane zmiany do umowy.
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień niniejszej Umowy w niżej wymienionych przypadkach.
2. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:
a) spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności przez: klęski żywiołowe;
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze Stron;
c) w przypadku wstrzymania wykonywania Umowy lub przerw powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego;
d) spowodowane koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu Umowy.
2) zmiany terminu i sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczególności następującymi okoliczności

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 10:15

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/06/2018
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Bud. A, przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Dokumenty składane przez wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. 1. zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego wykonawca składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. W zakresie wymogów dotyczących dokumentów składanych w niniejszym
postępowaniu na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126).
II. Udział podmiotów trzecich
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.
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5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla każdego z tych podmiotów wg. załącznika
nr 2 do SIWZ
6. Jednocześnie, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w Rozdziale III ust. 3.1-3.2 SIWZ.
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp wykonawca składa wraz z
ofertą.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Cd. realizacji umowy - zmiany umowy przewidziano w sytuacjach:
2) zmiany terminu i sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania i odbioru robót, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, jeżeli ta zmiana nie będzie
miała wpływu na wynagrodzenie umowne;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalając na zaoszczędzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż
wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
3) zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy, na zasoby
których Wykonawca powoływał się — zmiana może nastąpić pod warunkiem, iż nowy Podwykonawca/
Podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o
zamówienie publiczne;
4) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany
sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkujące niemożliwością realizacji
przedmiotu umowy;

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/


Dz.U./S S53
16/03/2018
116604-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 9

16/03/2018 S53
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 9

b) zmiany warunków płatności — zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków budżetowych i terminów
ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą
lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie
skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia;
c) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie
w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy,
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
d) w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą"), grożących rażącą
stratą, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania
przez Strony należytej staranności;
e) w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych nastąpi zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/

