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Ogłoszenie
Numer

Id

2020-472-201

201

Powstaje w kontekście naboru
PLSK.01.01.00-IP.01-00-FMP/16 - „Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad
Dunajcem i Obec Lendak”

Tytuł

Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek
nad Dunajcem i Obec Lendak
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
1.1. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:
a. wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady deszczu), kolizji z niezinwentaryzowanymi
instalacjami i innymi elementami niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkamiwykonania określonymi w dokumentacji technicznej,
b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli
konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w
momencie zawarcia umowy,
c. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało
się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,
d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznością
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,
e. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robót przez uprawnione organy,
f. działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywania robót,
g. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w tym niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,
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h. wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację
przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,
i. wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania
należytej staranności,
j. zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji
zamówienia,
– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym ookres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną
realizację prac);
1.2. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych i/lub urządzeń z możliwością
obniżenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robót lub obniżenia parametrów technicznych
urządzeń; powyższe zmiany muszą wynikać z warunków terenowych wynikłych w trakcie prowadzenia robót
i/lub z błędów lub rozbieżności w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego
1.3. rezygnacji z części robót jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o wartość niewykonanych
robót w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.
1.4. zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego
jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyﬁkacji zasad
płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych i
umów z instytucjami współﬁnansującymi realizację przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczności
uzasadniającej wprowadzenie takiej modyﬁkacji;
1.5. inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki
1. zał. nr 3 - dok. techniczna (Podole-Górowa)
2. zał. nr 3 - dok. techniczna (Rożnów)
3. zał. nr 2 - wzór umowy
4. zał. nr 1a - arkusz cenowy
5. zał. nr 1 - formularz ofertowy
6. Zapytanie ofertowe (IZP.272.1.122.2020)

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

Wygenerowano: 2020-08-19 19:57

Strona 3 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem i Obec Lendak

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-08-19

2020-08-19

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2020-09-03 09:00:00

2020-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gmina Gródek nad Dunajcem
54
33-318 Gródek nad Dunajcem
NIP: 7343482812

Osoby do kontaktu
Renata Rybska
tel.: 18 440 10 35
e-mail: przetargi@gminagrodek.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Budowa obiektów małej architektury (siłownie zewnętrzne)
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Roboty budowlane
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Podkategoria
Roboty budowlane

Opis
Budowa obiektów małej architektury - dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych (siłownie
zewnętrzne).
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Rożnów i Podole-Górowa.
2. W ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować następujące urządzenia:
2.1. Siłownia w Rożnowie
a. wioślarz – 1 kpl
b. motyl integracyjny – 1 kpl
c. wyciskanie + wyciąg – 1 kpl
d. odwodziciel + steper – 1 kpl
e. wahadło + biegacz + twister – 1 kpl
f. orbitrek – 1 kpl
2.2. siłownia w Podolu-Górowej
a. Ławka + prostownik pleców – 1 kpl
b. Twister + wahadło – 1 kpl
c. Prasa nożna – 1 kpl
d. Koła Tai-Chi – 1 kpl
e. Motyl integracyjny – 1 kpl
f. Wioślarz – 1 kpl
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem został określony w
załączniku 3 do niniejszego zapytania ofertowego – dokumentacja projektowa.

Okres gwarancji
36 m-cy

Kody CPV
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

małopolskie
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Powiat

Gmina

nowosądecki

Gródek nad Dunajcem

Miejscowość
Rożnów

adres
Kraj

Województwo

Polska

małopolskie

Powiat

Gmina

nowosądecki

Gródek nad Dunajcem

Miejscowość
Podole-Górowa

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji
obiektów sportowych i/lub rekreacyjnych.
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 2 roboty budowlane
obejmujące swoim zakresem budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektów sportowych i/lub rekreacyjnych (np. siłownie zewnętrzne, place zabaw, boiska sportowe itp.).

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują min. 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
kwaliﬁkacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art.
12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
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odpowiadające wymaganym uprawnieniom.
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą
wymagane uprawnienia. Osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót należy wskazać w
formularzu ofertowym.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneﬁcjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneﬁcjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneﬁcjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedurywyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o
ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu oraz że nie zachodzi wobec niego przesłanka wykluczenia z postępowania. W tym
celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1. Informacje na temat osób wyznaczonych do realizacji zamówienie (kierownika budowy/robót) z
podaniem zakresu posiadanych przez nich uprawnień budowlanych (specjalności) – przedmiotowe
informacje należy przedstawić w tabeli w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego);.
2. Informacje na temat posiadanego doświadczenia (wykaz robót) – wykaz zrealizowanych robót
należy przedstawić w tabeli w pkt 6 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
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
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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.
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym - przedmiotowe
oświadczenie zostało zawarte w treści w formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w
oparciu o informacje zawarte w w/w oświadczaniach i dokumentach.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena - waga 100%

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-08-19 - data opublikowania

-> 2020-09-03 09:00:00 - termin składania ofert
-> 2020-09-01 - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.
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