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Ogłoszenie nr 540423933-N-2021 z dnia 19.03.2021 r.

Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 777211-N-2020
Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy 18, 40-038 Katowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@ka.policja.gov.pl, faks 322 002 060.
Adres strony internetowej (url): https://slaska-policja.eb2b.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak Inny sposób: Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zespół Zamówień Publicznych ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, blok A, parter, Sekretariat Zespołu Zamówień Publicznych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu KMP/KPP. Zadanie
powinno zostać zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” co wynika z konieczności uprzedniego opracowania dokumentacji w
niezbędnym zakresie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy będący w posiadaniu
Inwestora – załącznik nr 3 do SIWZ). W ramach zaprojektowania wykonawca zobligowany jest do: 1) Pozyskania, zebrania i weryfikacji
wszystkich danych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. 2) Uzgodnienia dokumentacji projektowej z 31.12.2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5 5/26 Wydziałem Inwestycji i
Remontów KWP w Katowicach. 3) Przygotowania wymaganych materiałów, niezbędnych do wykonania projektu i późniejszej realizacji prac
budowlanych. 4) Opracowana dokumentacja musi być kompletna w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych i branżowych niezbędnych
do przyszłego prawidłowego funkcjonowania. 5) Opracowania planu BIOZ. 6) Opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót. 7) Opracowania kosztorysów ofertowych szczegółowych. 8) Opracowania przedmiarów robót. 9) Opracowania dokumentacji

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/97125cdc-92f8-4e17-8dbf-a7eec99760a1

1/19

19.03.2021

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

powykonawczej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Część dotyczącą projektowania i wykonania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
dokumentami, ekspertyzami i ewentualnymi pozwoleniami; b) wykonanie m.in.: - cięcie piłą nawierzchni asfaltowej; - rozebranie nawierzchni
bitumicznej wraz z podbudową dla ruchu ciężkiego; - wywiezienie gruzu z rozbiórki; - odtworzenie krawężników; - wykonanie podbudowy z
kruszywa naturalnego; - regulację studzienek dla włazów kanałowych; - wykonanie nawierzchni asfaltowych; - wykonanie oznakowania
poziomego nawierzchni bitumicznych. c) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi pomiarami, dokumentami,
kosztorysami powykonawczymi i wynikami badań. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów
budowlanych dla służb porządku publicznego 4. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się
w: 4.1. załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy, 4.2. załączniku nr 2 do SIWZ – umowa wzór, 4.3. załączniku nr 3 do SIWZ – program
funkcjonalno-użytkowy (PFU) – opis przedmiotu zamówienia, 4.4. załączniku nr 4 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy, 4.5. załączniku nr 5
do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej. 4.6. załączniku nr 6 do SIWZ – zobowiązanie innego podmiotu, 4.7. załączniku
nr 7 do SIWZ – wykaz robót; 5. Realizacja zamówienia: - dokumentacja projektowa – w wersji papierowej w 4 egz., w wersji elektronicznej w
formacie *pdf na CD w 2 egz., w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie *doc lub *odt, rysunki w formacie *dwg na CD w 2 egz. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branżowo) – w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie *pdf
na CD w 2 egz., - kosztorysy ofertowe szczegółowe– w wersji papierowej w 4 egz., w wersji elektronicznej w formacie *pdf na CD w 2 egz.,
oraz w wersji elektronicznej w formacie *ath na CD w 2 egz., - przedmiary robót – w wersji papierowej w 4 egz., w wersji elektronicznej w
formacie *pdf na CD w 2 egz., oraz w wersji elektronicznej w formacie *ath na CD w 2 egz., - dokumentacja powykonawcza w tym m.in.
obmiary i kosztorysy powykonawcze – w wersji papierowej w 4 egz., w wersji elektronicznej w formacie *pdf na CD w 2 egz., oraz w wersji
elektronicznej w formacie *ath na CD w 2 egz., 6. Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym. Zamawiający nie zapewnia mediów. 7.
Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres 24 miesięcy licząc od dnia 31.12.2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5 6/26 odbioru kompletnej
dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia. 8. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty
budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego licząc od daty odbioru końcowego. 9. Zamawiający wymaga
oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej
przez Zamawiającego, tj.: 24 miesiące na dokumentację projektową licząc od dnia odbioru kompletnej dokumentacji, zatwierdzonej przez
Zamawiającego protokołem przyjęcia, na wykonane roboty 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. 10. Okres gwarancji na roboty
budowlane stanowi drugie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i został uszczegółowione w Rozdziale XI SIWZ. 11. W przypadku
błędnego podania okresu gwarancji na roboty budowlane będą obowiązywały zasady przeliczenia ujęte w Rozdziale XI SIWZ. 12.
Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z obsługą
gwarancyjną. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych
przez Zamawiającego, w tym: zastosowania technologii (systemów), materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii
(systemów) materiałów równoważnych (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania
technologii (systemów) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną
technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemów) materiałów oraz dołączyć dowody dokumentujące
parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii
(systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem
świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. 14. Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części
zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców i danych kontaktowych, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i
nr 3 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 15. Na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę osób,
które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę z co najmniej
minimalnym wynagrodzeniem. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem
przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową,
projektantów, dostawców materiałów budowlanych. 16. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia umowy o pracę umową 31.12.2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5 7/26 cywilnoprawną przy
zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22, § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
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917 z póź. zm.). 17. W związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie
Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym
wynagrodzeniem, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 17.1. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i oświadczenia, że wynagrodzenie tych osób jest, co najmniej
minimalne oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. 17.2.
W odniesieniu do podwykonawców, dalszych podwykonawców oświadczenie o którym mowa w Rozdziale I ust. 10.1. SIWZ, należy przedłożyć
wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez
te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy
Wykonawcy. 18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w Rozdziale I ust. 17 SIWZ będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca kierował do
wykonania robót budowlanych osoby (kadra kierownicza - kierownicy budowy i robót oraz pracownicy wykonujący roboty budowlane), które
nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia publicznego. 20. Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane. 21. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek
poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu KMP/KPP.
Przedmiot zamówienia podzielony został na jedenaście (11) części. Część I - Zadanie 1. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z
odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KP w Ustroniu, ul. 3 Maja 21 - zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem części I jest
zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z przebudową istniejącej nawierzchni parkingu wraz z kanalizacją uwzględniającą jego
prawidłowe odwodnienie Szczegółowy opis dla przedmiotu zamówienia Części I, zawierają: a) Program Funkcjonalno Użytkowy - PFU
(załącznik nr 3.1 do SIWZ) b) Wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zakres planowanych robót i ich rodzaje określone w programie
funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania
projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie całego Przedmiotu umowy. Zamawiający będzie wymagał od
wybranego w toku postępowania Wykonawcy, przedłożenia w terminie do 5 dni od zawarcia umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robót. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przebudowy nawierzchni oraz zagospodarowania terenu i przedstawienia do
akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy ( zgodnie z warunkami zawartymi w
PFU) Część II - Zadanie 2. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KP w Wiśle ul. 1 Maja
44a - zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem części II jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z przebudową istniejącej nawierzchni
parkingu wraz z kanalizacją uwzględniającą jego prawidłowe odwodnienie Szczegółowy opis dla przedmiotu zamówienia Części II, zawierają:
a) Program Funkcjonalno Użytkowy - PFU (załącznik nr 3.2 do SIWZ) b) Wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zakres planowanych robót i
ich rodzaje określone w programie funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej dokumentacji
projektowej. Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako
roboty dodatkowe. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż okres 36
miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie całego Przedmiotu umowy.
Zamawiający będzie wymagał od wybranego w toku postępowania Wykonawcy, przedłożenia w terminie do 5 dni od zawarcia umowy
Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przebudowy nawierzchni oraz
zagospodarowania terenu i przedstawienia do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy ( zgodnie z warunkami zawartymi w PFU) Część III - Zadanie 3. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem
oraz zagospodarowaniem terenu-KMP Częstochowa ul. Popiełuszki 5- zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem części III jest zaprojektowanie i
wykonanie robót związanych z przebudową istniejącej nawierzchni parkingów, dróg manewrowych oraz zjazdów wraz z kanalizacją
uwzględniającą jego prawidłowe odwodnienie Szczegółowy opis dla przedmiotu zamówienia Części III, zawierają: a) Program Funkcjonalno
Użytkowy - PFU (załącznik nr 3.3 do SIWZ) b) Wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zakres planowanych robót i ich rodzaje określone w
programie funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowe
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rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż okres 36 miesięcy od dnia
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie całego Przedmiotu umowy. Zamawiający będzie
wymagał od wybranego w toku postępowania Wykonawcy, przedłożenia w terminie do 5 dni od zawarcia umowy Harmonogramu rzeczowofinansowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przebudowy nawierzchni oraz zagospodarowania terenu i
przedstawienia do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy ( zgodnie z
warunkami zawartymi w PFU) Część IV- Zadanie 4. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem
terenu-KMP Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 7” - zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem części IV jest zaprojektowanie i wykonanie robót
związanych z przebudową istniejącej nawierzchni parkingów, dróg manewrowych oraz zjazdów wraz z kanalizacją uwzględniającą jego
prawidłowe odwodnienie Szczegółowy opis dla przedmiotu zamówienia Części IV, zawierają: a) Program Funkcjonalno Użytkowy - PFU
(załącznik nr 3.4 do SIWZ) b) Wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zakres planowanych robót i ich rodzaje określone w programie
funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania
projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie całego Przedmiotu umowy. Zamawiający będzie wymagał od
wybranego w toku postępowania Wykonawcy, przedłożenia w terminie do 5 dni od zawarcia umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robót. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przebudowy nawierzchni oraz zagospodarowania terenu i przedstawienia do
akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy ( zgodnie z warunkami zawartymi w
PFU) Część V- Zadanie 5. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KPP w Kłobucku ul.
Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5- zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem części V jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z
przebudową istniejącej nawierzchni parkingów, dróg manewrowych oraz zjazdów wraz z kanalizacją uwzględniającą jego prawidłowe
odwodnienie Szczegółowy opis dla przedmiotu zamówienia Części V, zawierają: a) Program Funkcjonalno Użytkowy - PFU (załącznik nr 3.5 do
SIWZ) b) Wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zakres planowanych robót i ich rodzaje określone w programie funkcjonalno-użytkowym są
szacunkowe, ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na
zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji
na okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego stwierdzającego wykonanie całego Przedmiotu umowy. Zamawiający będzie wymagał od wybranego w toku postępowania
Wykonawcy, przedłożenia w terminie do 5 dni od zawarcia umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Wykonawca zobowiązany
jest do opracowania koncepcji przebudowy nawierzchni oraz zagospodarowania terenu i przedstawienia do akceptacji przedstawicielowi
Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy ( zgodnie z warunkami zawartymi w PFU) Część VI - Zadanie 6.
„Remont cząstkowy nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu-KMP Ruda Śląska ul. Hallera 9” Przedmiotem części VI wykonanie
remontu cząstkowego nawierzchni Szczegółowy opis dla przedmiotu zamówienia Części VI, zawierają: a) Przedmiar robót, STWOiRB
(załącznik nr 3.6 do SIWZ) b) wzór umowy (załącznik nr 2a do SIWZ) Część VII - Zadanie 7. „Remont cząstkowy nawierzchni wraz z
zagospodarowaniem terenu- KMP Ruda Śląska ul. Ludomira Różyckiego 32” Przedmiotem części VII wykonanie remontu cząstkowego
nawierzchni Szczegółowy opis dla przedmiotu zamówienia Części VII, zawierają: a) Przedmiar robót, STWOiRB (załącznik nr 3.7 do SIWZ) b)
wzór umowy (załącznik nr 2a do SIWZ) Część VIII - Zadanie 8. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz
zagospodarowaniem terenu-KP w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 34 - zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem części VIII jest zaprojektowanie i
wykonanie robót związanych z przebudową istniejącej nawierzchni parkingów, dróg manewrowych oraz zjazdów wraz z kanalizacją
uwzględniającą jego prawidłowe odwodnienie Szczegółowy opis dla przedmiotu zamówienia Części VIII, zawierają: a) Program Funkcjonalno
Użytkowy - PFU (załącznik nr 3.8 do SIWZ) b) Wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zakres planowanych robót i ich rodzaje określone w
programie funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowe
rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż okres 36 miesięcy od dnia
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie całego Przedmiotu umowy. Zamawiający będzie
wymagał od wybranego w toku postępowania Wykonawcy, przedłożenia w terminie do 5 dni od zawarcia umowy Harmonogramu rzeczowofinansowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przebudowy nawierzchni oraz zagospodarowania terenu i
przedstawienia do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy ( zgodnie z
warunkami zawartymi w PFU) Cześć IX - Zadanie 9. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem
terenu-KP w Sosnowcu ul. Kościuszkowców 47- zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem części IX jest zaprojektowanie i wykonanie robót
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związanych z przebudową istniejącej nawierzchni parkingów, dróg manewrowych oraz zjazdów wraz z kanalizacją uwzględniającą jego
prawidłowe odwodnienie. Szczegółowy opis dla przedmiotu zamówienia Części IX, zawierają: a) Program Funkcjonalno Użytkowy - PFU
(załącznik nr 3.9 do SIWZ) b) Wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zakres planowanych robót i ich rodzaje określone w programie
funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania
projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie całego Przedmiotu umowy. Zamawiający będzie wymagał od
wybranego w toku postępowania Wykonawcy, przedłożenia w terminie do 5 dni od zawarcia umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robót. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przebudowy nawierzchni oraz zagospodarowania terenu i przedstawienia do
akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy ( zgodnie z warunkami zawartymi w
PFU) Część X - Zadanie 10. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KPP w Tarnowskich
Górach, ul. Bytomska 6- zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem części X zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z przebudową istniejącej
nawierzchni parkingów oraz zjazdów wraz z kanalizacją uwzględniającą jego prawidłowe odwodnienie. Szczegółowy opis dla przedmiotu
zamówienia Części X, zawierają: a) Program Funkcjonalno Użytkowy - PFU (załącznik nr 3.10 do SIWZ) b) Wzór umowy (załącznik nr 2 do
SIWZ) Zakres planowanych robót i ich rodzaje określone w programie funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikać
będą z opracowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą
Wykonawcy jednak nie krótszy niż okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego
wykonanie całego Przedmiotu umowy. Zamawiający będzie wymagał od wybranego w toku postępowania Wykonawcy, przedłożenia w
terminie do 5 dni od zawarcia umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji
przebudowy nawierzchni oraz zagospodarowania terenu i przedstawienia do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego w terminie do 14 dni
roboczych od daty podpisania umowy ( zgodnie z warunkami zawartymi w PFU) Część XI - Zadanie 11. „Przebudowa nawierzchni parkingu
wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KMP w Tychach, al. Bielska 46- zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem części XI jest
zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z przebudową istniejącej nawierzchni parkingów, dróg manewrowych oraz zjazdów wraz z
kanalizacją uwzględniającą jego prawidłowe odwodnienie. Szczegółowy opis dla przedmiotu zamówienia Części XI, zawierają: a) Program
Funkcjonalno Użytkowy - PFU (załącznik nr 3.11 do SIWZ) b) Wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zakres planowanych robót i ich rodzaje
określone w programie funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty
dodatkowe. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż okres 36 miesięcy od
dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie całego Przedmiotu umowy. Zamawiający
będzie wymagał od wybranego w toku postępowania Wykonawcy, przedłożenia w terminie do 5 dni od zawarcia umowy Harmonogramu
rzeczowo-finansowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przebudowy nawierzchni oraz zagospodarowania
terenu i przedstawienia do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy ( zgodnie
z warunkami zawartymi w PFU) Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego
układu komunikacyjnego, oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. 2.
Oferty częściowe, oferty wariantowe, umowa ramowa
części.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

art.134 ust.6 pkt.3 uPzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): - 45216110-8 –

roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie
projektowania, - 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w
zakresie kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad
projektem i dokumentacją 4. Realizacja zamówienia: 1. Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym. Zamawiający nie zapewnia mediów.
2. Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru kompletnej
dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia. 3. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty
budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego licząc od daty odbioru końcowego. 4. Zamawiający wymaga
oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej
przez Zamawiającego, tj.: 24 miesiące na dokumentację projektową licząc od dnia odbioru kompletnej dokumentacji, zatwierdzonej przez
Zamawiającego protokołem przyjęcia, na wykonane roboty 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. 5. Okres gwarancji na roboty
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budowlane stanowi drugie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i został uszczegółowione w Rozdziale XI SIWZ. 6. W przypadku
błędnego podania okresu gwarancji na roboty budowlane będą obowiązywały zasady przeliczenia ujęte w Rozdziale XI SIWZ. 7. Zamawiający
wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z obsługą gwarancyjną. 8.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego,
w tym: zastosowania technologii (systemów), materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii (systemów) materiałów
równoważnych (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemów)
materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system),
materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemów) materiałów oraz dołączyć dowody dokumentujące parametry techniczne
i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów
wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa,
certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. 9. Zamawiający dopuszcza
podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które
zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców i danych kontaktowych, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 3 do SIWZ).
Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 10. Na podstawie art. 29
ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę osób, które wykonują
wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym
wynagrodzeniem. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu
zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, projektantów, dostawców
materiałów budowlanych. 11. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków
wykonywania pracy, określonych w art. 22, § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z póź. zm.). 12. W
związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, osób wykonujących
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu
zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i oświadczenia, że wynagrodzenie tych osób jest, co najmniej minimalne oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.

W odniesieniu do

podwykonawców, dalszych podwykonawców oświadczenie o którym mowa w Rozdziale I ust. 10.1. SIWZ, należy przedłożyć wraz z kopią
umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez
spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 13.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w Rozdziale I ust. 17 SIWZ będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca kierował do wykonania robót
budowlanych osoby (kadra kierownicza - kierownicy budowy i robót oraz pracownicy wykonujący roboty budowlane), które nie figurują w
Krajowym Rejestrze Karnym przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia publicznego. 15. Zamawiający może unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały
mu przyznane. 16. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania
podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 6
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30 październik 2021

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe:: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30 października 2021r. W
tym dla części I, II, III, IV, V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 31.12.2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5 9/26 22 ust.1 ustawy Pzp: 1.1. nie
podlegają wykluczeniu na podstawie: a. art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, b. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; Na potwierdzenie
spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: 1. na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, oświadczeń i dokumentów
dotyczących braku podstaw wykluczenia wymienionych w Rozdziale IV B SIWZ. 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej i zawodowej w szczególności a. w zakresie posiadanego doświadczenia: Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił,
że wykonał minimum jedną robotę w formie zaprojektuj i wybuduj polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu robót nawierzchniowych na
kwotę, co najmniej 900.000,00 zł brutto b. w zakresie potencjału osobowego Wykonawcy: Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że
dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego i które będą odpowiedzialne za: a)
projektowanie i posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami
prawa budowlanego w pełnieniu wskazanej funkcji tj.: aa) projektant i sprawdzający – w sumie 2 osoby – bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej - drogowej; b) kierowanie robotami budowlanymi i posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego w pełnieniu wskazanej funkcji tj.: ba) kierownika budowy
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej - drogowej; bb) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; bc) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacji
elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; bd) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności
instalacji telekomunikacyjnych; bd) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacji cieplnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych; Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp –
dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art.
26 ust. 2 ustawy pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
terminie: Ad.a. 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
31.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5 10/26 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. Wykaz musi
potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2 litera a SIWZ Wzór wykazu stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ. Ad.b. oświadczenia, że skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2 litera b
SIWZ. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia. 3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
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łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi
zawierać w szczególności informacje opisane w Rozdziale III pkt 3.1.1 do 3.1.4 SIWZ. 3.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zbada zobowiązanie. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku
braku informacji o rzeczywistym udostępnieniu zasobów w zobowiązaniu Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności:
3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.1.4.
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 31.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e8fb9-e75c58c414f5 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5 11/26 zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp. 5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te
zdolności są wymagane. Z zastrzeżeniem art. 36a ust. 1 ustawy Pzp tj. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na
podstawie załączonych do oferty i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia.
Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub który nie wykazał braku podstaw wykluczenia - zostanie wykluczony
zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
W ogłoszeniu powinno być: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1.1. nie podlegają wykluczeniu a. art. 24
ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, b. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one
określone. 1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.2.1. uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca: 1.2.3.1. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla: - części I : minimum jedną robotę
budowlaną o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto, obejmującą remont lub przebudowę lub budowę nawierzchni jezdni, chodników,
parkingów z kostki. - części II : minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, obejmującą remont lub
przebudowę lub budowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów z kostki. - części III : minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie
mniejszej niż 600 000,00 zł brutto, obejmującą remont lub przebudowę lub budowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów z kostki. części VI : minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto, obejmującą remont lub przebudowę lub
budowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów z kostki. - części V : minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 350
000,00 zł brutto, obejmującą remont lub przebudowę lub budowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów z kostki. - części VI : minimum
jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, obejmującą remont lub przebudowę lub budowę nawierzchni jezdni,
chodników, parkingów z kostki. - części VII : minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, obejmującą
remont lub przebudowę lub budowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów z kostki. - części VIII : minimum jedną robotę budowlaną o
wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto, obejmującą remont lub przebudowę lub budowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów z
kostki. - części IX : minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, obejmującą remont lub przebudowę
lub budowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów z kostki. - części X : minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 80
000,00 zł brutto, obejmującą remont lub przebudowę lub budowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów z kostki. - części XI : minimum
jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto, obejmującą remont lub przebudowę lub budowę nawierzchni
jezdni, chodników, parkingów z kostki. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał wymaganą
robotę w ramach jednej umowy/inwestycji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek
musi zostać spełniony minimum przez jednego z Wykonawców. 1.2.3.2. skieruje do realizacji zamówienia: a) jedną osobę uprawnioną do
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, późniejszymi zmianami) i
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (w zakresie części I,II,II,IV, V, VIII, IX,X, XI) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Posiadająca doświadczenie w wykonaniu minimum jednej dokumentacji projektowej dla roboty
budowlanej, obejmującej remont, przebudowę lub budowę nawierzchni z kostki. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w
Rozdziale III, ppkt 1.2.3.2. a) -b) SWZ. W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 220). Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający
żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie: 1. wykazu robót budowlanych (odpowiednio dla każdego zadania)
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. Wykaz musi potwierdzać
spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III 1.2.3.1 SIWZ Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ. 2. oświadczenia, że skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi, posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie
musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III 1.2.3.2 SIWZ. 3. Zamawiający może, na
każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Zgodnie
z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi zawierać w szczególności informacje opisane w
Rozdziale III pkt 3.1.1 do 3.1.4 SIWZ. 4.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
zbada zobowiązanie. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku braku informacji o rzeczywistym udostępnieniu
zasobów w zobowiązaniu Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 4.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu, 4.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4.1.4. czy podmiot, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oceni czy
udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub
usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Z zastrzeżeniem art. 36a ust. 1 ustawy Pzp tj. Wykonawca może powierzyć wykonanie
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części zamówienia podwykonawcom. 7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia na podstawie załączonych do oferty i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń w formie spełnia,
nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub który nie wykazał braku podstaw wykluczenia - zostanie
wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2 litera a
SIWZ Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. oświadczenie, że skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie
niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale
III pkt. 1.2 litera b SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III
1.2.3.1 SIWZ Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. oświadczenia, że skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie
określonym w Rozdziale III 1.2.3.2 SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ UWAGA: 2.1. Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach
we wskazanym wyżej oświadczeniu, 2.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o
podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu. 2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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 3. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane prace projektowe,
roboty licząc od dnia odbioru końcowego, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 4.
Oświadczenie, Wykonawcy iż w przypadku braku wskazania długości gwarancji udziela gwarancji minimalnej wynoszącej: 24 miesiące na
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dokumentację projektową licząc od dnia odbioru kompletnej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia i
wykonane roboty 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów
związanych z obsługą gwarancyjną, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6.
Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com
wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm oraz danych
kontaktowych podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres, złożone na załączniku nr 4 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ lub na
odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca będzie/ą zatrudniał/li osoby,
które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę z co najmniej
minimalnym wynagrodzeniem, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie
Wykonawcy, że będzie kierował do wykonania robót budowlanych osoby (kadra kierownicza - kierownicy budowy i robót oraz pracownicy
wykonujący roboty budowlane), które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia
publicznego, złożone na załączniku nr 3 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że
zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne
informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie. 11. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie Wykonawcy, że
wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu
ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z
zapisami SIWZ i warunkami określonymi we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie. 14. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale II SIWZ, złożone na
formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 15. Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany ofertą
na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 16.
Oświadczenie Wykonawcy, że nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na
formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 17. Oświadczenie, że Wykonawca wyraża zgodę na
udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie. 18. Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie, złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 19. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę zawierającą rozwiązania równoważne
w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego do oferty dołączy dokumenty potwierdzające równoważność. 20. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią Rozdziału III ust. 3 SIWZ, złożone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ lub na
odrębnym dokumencie. 21. Jeżeli zaistnieje okoliczność z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć
informację o następującej treści „Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania……………….., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku……………………..’, złożone na
formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy – uproszczony
zawierający ceny jednostkowe dla części VI, VII 3. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień
składania ofert, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ UWAGA: 3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanym wyżej oświadczeniu, 3.2.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu.
3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
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wykluczenia w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia 4. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane prace projektowe, roboty licząc od dnia odbioru końcowego,
złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie, Wykonawcy iż w przypadku braku
wskazania długości gwarancji udziela gwarancji minimalnej wynoszącej: 24 miesiące na dokumentację projektową licząc od dnia odbioru
kompletnej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia i wykonane roboty 36 miesięcy licząc od dnia odbioru
końcowego, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że w
okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z obsługą gwarancyjną, złożone na
formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com
wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki
będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm oraz danych kontaktowych podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres,
złożone na załączniku nr 4 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca,
podwykonawca, dalszy podwykonawca będzie/ą zatrudniał/li osoby, które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, złożone na formularzu
ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że będzie kierował do wykonania robót
budowlanych osoby (kadra kierownicza - kierownicy budowy i robót oraz pracownicy wykonujący roboty budowlane), które nie figurują w
Krajowym Rejestrze Karnym przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia publicznego, złożone na załączniku nr 3 do SIWZ i załączniku
nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X
SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub
na odrębnym dokumencie. 11. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty
złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z
warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego
określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 14.
Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ i warunkami określonymi we wzorze umowy, złożone na
formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 15. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot
zamówienia w terminie określonym w Rozdziale II SIWZ, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie. 16. Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ złożone na formularzu
ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 17. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zastosował ceny dumpingowej i
oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie. 18. Oświadczenie, że Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie, złożone na
formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 19. Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki
wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o niniejsze zamówienie, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 20. W
przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę zawierającą rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego do oferty
dołączy dokumenty potwierdzające równoważność. 21. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z
treścią Rozdziału III ust. 3 SIWZ, złożone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 22. Jeżeli zaistnieje okoliczność
z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację o następującej treści „Składając ofertę informujemy
Zamawiającego, że wybór będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym
oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania……………….., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku……………………..’, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1
do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 zł Wadium należy wnieść do
Zamawiającego, tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jak niżej. 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6
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ustawy Pzp tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, (z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836, 1572). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku
„wadium dot. ZP-2380-503-71/2020” Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 22.03.2021r. do godziny 11:00 Za skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 22.03.2021 r. o godzinie
11:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia
wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to
niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego
banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek
Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 3.
Wadium w formie innej niż pieniężna musi wskazywać jako Beneficjenta Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038
Katowice. Wadium wniesione w postaci elektronicznej (oryginał dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (Gwaranta)), winno skutecznie zaspokajać żądanie jego wypłaty w sytuacji, kiedy
na skutek działań Wykonawcy, zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie wadium. 4. Wadium w formie innej niż pieniężna nie może zawierać
ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i
ust 5 ustawy Pzp, ponadto z treści wadium składanego w innej formie powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w
sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres
wskazany w Rozdz. VII SIWZ 5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania
wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: 1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ – umowa wzór. 2. Jednocześnie
w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie: 2.1. zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 2.1.1. stawki podatku od towarów i usług, 2.1.2. wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 Ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r., (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), 2.1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 2.1.4. zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych, (Dz. U. z 2018 poz. 2215 z późn. zm.) pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie
przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany
cen za wykonanie usługi. 2.2 zmiany Wykonawcy, jeżeli zmiana wynika z połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 2.3. przedłużenia terminu zakończenia robót na pisemne
zgłoszenie Wykonawcy w przypadku, gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem: 2.3.1 siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie
się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają
wykonanie zobowiązań 31.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5 24/26 wynikających z umowy, a
których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności (między innymi
konieczność wykonania robót dodatkowych), 2.3.2 jeżeli przyczyny, z powodu których będą zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
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robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2.3.3 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 2.3.4 wystąpienia warunków terenu budowy
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 2.4. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawnione organy lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 2.5. Wykonawca
jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 2.5.1 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót,
objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 2.5.2 wystąpienia
warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 2.5.3 konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 2.6. Wykonawca jest
uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy jednak nie powyżej kosztów wynikających według
SEKOCENBUD lub ustalonych w ramach badania rynku przez Zamawiającego odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.5 oraz
zastosowania poniższych zasad: 2.6.1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na
podstawie umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2.5. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w 31.12.2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b52ac192-2617-456e-8fb9-e75c58c414f5 25/26 umowie, zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do
żądania takiej zmiany. 2.6.2. Wniosek, o którym mowa w pkt 2.6.1 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
2.6.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 2.6.1., wszelkich innych niezbędnych
dokumentów wymaganych, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w SIWZ. 2.6.4. Wykonawca
zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Zamawiającemu. 2.6.5. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 3.4 Zamawiający jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 2.6.4 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 2.6.6. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 2.6.4. i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej kopii.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ – umowa wzór. 2.
Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy 2.1 zmiany Wykonawcy, jeżeli
zmiana wynika z połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców. 2.2. przedłużenia terminu zakończenia robót na pisemne zgłoszenie Wykonawcy w przypadku, gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu było wynikiem: 2.2.1 siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności,
niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a których nie
można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności (między innymi
konieczność wykonania robót dodatkowych), 2.2.2 jeżeli przyczyny, z powodu których będą zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2.2.3 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
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rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 2.2.4 wystąpienia warunków terenu budowy
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 2.3. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawnione organy lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 2.4. Wykonawca
jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 2.4.1 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót,
objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 2.4.2 wystąpienia
warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 2.4.3 konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 2.5. Wykonawca jest
uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy jednak nie powyżej kosztów wynikających według
SEKOCENBUD lub ustalonych w ramach badania rynku przez Zamawiającego odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.5 oraz
zastosowania poniższych zasad: 2.5.1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na
podstawie umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2.5. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w umowie, zobowiązany jest
do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do
żądania takiej zmiany. 2.5.2. Wniosek, o którym mowa w pkt 2.6.1 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
2.5.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 2.6.1., wszelkich innych niezbędnych
dokumentów wymaganych, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w SIWZ. 2.5.4. Wykonawca
zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Zamawiającemu. 2.5.5. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 3.4 Zamawiający jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 2.6.4 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 2.5.6. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 2.6.4. i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej kopii.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22.03.2021r., godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30.03.2021r.,
godzina: 11:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi Adres strony internetowej, na
której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowieniapubliczne/katalog-zamowien-publi

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
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Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, - 45233220-7 – roboty w zakresie
nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - 45100000-8 –
przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz
zagospodarowaniem terenu-KP w Ustroniu, ul. 3 Maja 21 - zaprojektuj i wybuduj” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego ogłoszenia 2)
Wspólny Słownik Zamówień(CPV): - 45216110-8 – roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, - 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w
zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 –
roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 –
robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje
o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data
rozpoczęcia: data zakończenia: 30 października 2021 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto zamówienia: 60,00
Okres gwarancji na roboty budowalne: 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30
października 2021r. W tym dla części I, II, III, IV, V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania
umowy. Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KP w Wiśle
ul. 1 Maja 44a - zaprojektuj i wybuduj” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego ogłoszenia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45216110-8 – roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w
zakresie projektowania, - 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 –
roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór
nad projektem i dokumentacją 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez
VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 30
października 2021 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto zamówienia: 60,00 Okres gwarancji na roboty
budowalne: 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30 października 2021r. W tym dla
części I, II, III, IV, V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania umowy. Część nr: 3 Nazwa:
Zadanie 3. „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KMP Częstochowa ul. Popiełuszki 5zaprojektuj i wybuduj 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego ogłoszenia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): - 45216110-8 – roboty
budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i
dokumentacją 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4)
Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 30 października 2021 5)
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto zamówienia: 60,00 Okres gwarancji na roboty budowalne: 40,00 6)
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INFORMACJE DODATKOWE: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30 października 2021r. W tym dla części I, II, III, IV,
V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania umowy. Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4.
„Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KMP Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 7” zaprojektuj i wybuduj” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego ogłoszenia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): - 45216110-8 – roboty
budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i
dokumentacją 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4)
Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 30 października 2021 5)
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto zamówienia: 60,00 Okres gwarancji na roboty budowalne: 40,00 6)
INFORMACJE DODATKOWE: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30 października 2021r. W tym dla części I, II, III, IV,
V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania umowy. Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5.
„Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KPP w Kłobucku ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5zaprojektuj i wybuduj” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego ogłoszenia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): - 45216110-8 – roboty
budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i
dokumentacją 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4)
Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 30 października 2021 5)
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto zamówienia: 60,00 Okres gwarancji na roboty budowalne: 40,00 6)
INFORMACJE DODATKOWE: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30 października 2021r. W tym dla części I, II, III, IV,
V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania umowy. Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6. „Remont
cząstkowy nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu-KMP Ruda Śląska ul. Hallera 9” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,
zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego
ogłoszenia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): - 45216110-8 – roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku
publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, - 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 –
roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający
podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w
dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 30 października 2021 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto
zamówienia: 60,00 Okres gwarancji na roboty budowalne: 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w
terminie do 30 października 2021r. W tym dla części I, II, III, IV, V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od
dnia podpisania umowy. Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7. „Remont cząstkowy nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu- KMP Ruda Śląska
ul. Ludomira Różyckiego 32” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego ogłoszenia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): - 45216110-8 – roboty
budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i
dokumentacją 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4)
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Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 30 października 2021 5)
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto zamówienia: 60,00 Okres gwarancji na roboty budowalne: 40,00 6)
INFORMACJE DODATKOWE: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30 października 2021r. W tym dla części I, II, III, IV,
V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania umowy. Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8.
„Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KP w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 34 zaprojektuj i wybuduj” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego ogłoszenia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): - 45216110-8 – roboty
budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i
dokumentacją 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4)
Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 30 października 2021 5)
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto zamówienia: 60,00 Okres gwarancji na roboty budowalne: 40,00 6)
INFORMACJE DODATKOWE: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30 października 2021r. W tym dla części I, II, III, IV,
V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania umowy. Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 9.
„Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KP w Sosnowcu ul. Kościuszkowców 47zaprojektuj i wybuduj” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego ogłoszenia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): - 45216110-8 – roboty
budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i
dokumentacją 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4)
Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 30 października 2021 5)
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto zamówienia: 60,00 Okres gwarancji na roboty budowalne: 40,00 6)
INFORMACJE DODATKOWE: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30 października 2021r. W tym dla części I, II, III, IV,
V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania umowy. Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 10.
„Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KPP w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 6zaprojektuj i wybuduj” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego ogłoszenia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): - 45216110-8 – roboty
budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne, - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i
dokumentacją 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4)
Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 30 października 2021 5)
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto zamówienia: 60,00 Okres gwarancji na roboty budowalne: 40,00 6)
INFORMACJE DODATKOWE: Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30 października 2021r. W tym dla części I, II, III, IV,
V,VIII, IX,X, XI – wykonanie prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania umowy. Część nr: 11 Nazwa: Zadanie 11.
„Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KMP w Tychach, al. Bielska 46- zaprojektuj i
wybuduj” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane: Zgodnie z Rozdziałem II. 4 niniejszego ogłoszenia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): - 45216110-8 – roboty budowlane
w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, - 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, - 452332207 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, - 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania
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terenów zielonych, - 45233140-2 – roboty drogowe, - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, - 45200000-9 – robot budowlane, - 71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją 3)
Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub
termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 30 października 2021 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto zamówienia: 60,00 Okres gwarancji na roboty budowalne: 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wszelkie prace muszą zostać zakończone w terminie do 30 października 2021r. W tym dla części I, II, III, IV, V,VIII, IX,X, XI – wykonanie
prac projektowych w terminie do 3 m-cy od dnia podpisania umowy.

Drukuj
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