
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa chodników na terenie gminy Luzino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUZINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ofiar Stutthofu 11

1.5.2.) Miejscowość: Luzino

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-242

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@luzino.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.luzino.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodników na terenie gminy Luzino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5115c627-d8ba-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00099279/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-30 10:54

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003759/06/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa chodników na terenie gminy Luzino

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o.,
platformazakupowa.pl (zwanej w treści jako „Platforma zakupowa” lub „Platforma”), pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, przekazywane przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
4. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pzp, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
5.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1; z
2018 r. Nr 127 poz. 2), dalej „RODO”, informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Luzino,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Luzino, adres e-mail:
inspektor.abi@gmail.com ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na
Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
3. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
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przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodników na terenie
gminy Luzino.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem, w szczególności:
1) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na dł. 336 m i szer. 2 m, wzdłuż ul.
Lipowej w Luzinie, na odcinku od ul. Dębowej w kierunku ul. Wilczka do istniejącego chodnika.
UWAGA
dotycząca zakresu robót budowlanych podlegających wycenie!
W związku z tym, że zakres przedmiotu zamówienia, został ograniczony w stosunku do zakresu
określonego w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, wycenie podlega zakres robót, który został określony w
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. Przedmiotowe ograniczenie
należy konsekwentnie uwzględnić czytając treść dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na dł. 440 m i szer. 2 m, wzdłuż ul.
Przemysłowej w Luzinie na odcinku od ul. Olimpijskiej w kierunku do drogi krajowej nr 6 do
istniejącego chodnika wraz z budową zjazdów.
3) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na dł. 538 m i szer. 1,5 m, wzdłuż ul.
Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. Rolniczej w kierunku do skrzyżowania ul. Chłopskiej i
Ludowej do istniejącego chodnika wraz z budową zjazdów.
UWAGA 
dotycząca zakresu robót budowlanych podlegających wycenie!
W związku z tym, że zakres przedmiotu zamówienia, został ograniczony w stosunku do zakresu
określonego w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, wycenie podlega zakres robót, który został określony w
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. Przedmiotowe ograniczenie
należy konsekwentnie uwzględnić czytając treść dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe odnoszące się do, co
najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, określone zostały w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ, odpowiednio dla każdego z chodników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0-100 pkt. Oferta
najtańsza otrzyma 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej (proporcjonalność liniowa).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w
wysokości: 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł i 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
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pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto
Zamawiającego: 81 8349 0002 0012 8818 2000 0090 z dopiskiem: WADIUM – BUDOWA
CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO – sprawa 15.2021.
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie
Zamawiającego (dzień, godzina).
5. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela).
Uwaga!
Cyfrowe odwzorowanie (kopia elektroniczna dokumentu zapisanego w postaci papierowej, np.
skan, fotokopia) nie stanowi oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 
6. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
uważa się za wniesione prawidłowo.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 24.7, powoduje rozwiązanie
stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków
ochrony prawnej. 
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę. 
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
1) Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:
a) wspólnicy spółki cywilnej – w rozumieniu przepisów art. 860-875 KC,
b) Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego, nie będący spółką cywilną w rozumieniu przepisów KC np.: tak zwane
„konsorcjum” dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych,
2) w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania, w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
3) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
- pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich tych Wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika; - podpisy muszą zostać
złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
4) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub upoważnionego pełnomocnika, 
5) W przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty składanej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani są przed
podpisaniem umowy, przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców, zawierającą w szczególności: 
a) wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, 
b) wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia, 
c) wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych, 
d) zapis, z którego wynika, że umowa regulująca współpracę tych Wykonawców nie może
zostać rozwiązana przed zakończeniem realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności, z uwzględnieniem postanowień § 20 ust. 6 umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie: 
1) aktualizacji harmonogramu prac w miarę potrzeb, z zachowaniem terminu końcowego, o
którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, z uwzględnieniem postanowień § 19 ust. 5 umowy (jeżeli
dotyczy),
2) zmiany terminu końcowego w przypadku:
a) nieterminowego przekazania terenu budowy,
b) wystąpienia siły wyższej, 
c) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. długotrwałe, trwające
nieprzerwanie poprzez okres, co najmniej 7 dni: silne mrozy poniżej -10 stopni C, ponad
normowe opady śniegu, ulewne deszcze, wysokie temperatury powyżej 30 stopni C; -
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uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, z zachowaniem wymaganej technologii,
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d) konieczności wykonania robót nie przewidzianych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji,
podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na
obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,
e) związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a
wynikającymi z prowadzonej przez inwestora działalności,
f) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki
ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem
umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą,
g) napotkania warunków fizycznych nieprzewidywalnych, mających wpływ na wydłużenie
procesu inwestycyjnego, zmian robót budowlanych wprowadzonych decyzjami
administracyjnymi wydanymi, lub które uzyskały walor ostateczności po dniu rozstrzygnięcia
postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu
budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających związek z
przedmiotem umowy,
h) zmiany zakresu robót przez inwestora lub konieczności wykonania innych robót dodatkowych
(zamiennych), 
i) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,
j) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, ale istotnych
dla realizacji przedmiotu zamówienia,
k) odmiennych (ale istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia) od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci,
instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych albo błędnie zinwentaryzowanych obiektów
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne, itp.),
l) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności
przewidzianych w pkt. 3.
- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.
3) sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących
koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej
przewidzieć,
b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
c) pojawienia się na rynku materiałów (...). Pozostałe informacje w sekcji IX niniejszego
ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-15 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy pkt. 7.4 sekcji VII. e) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych(...) f) wystąpienia warunków terenowych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności
braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych
w sposób wadliwy,
g) wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazano w dokumentacji
projektowej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
i) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie
przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron umowy,
4) zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron umowy,
b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
c) wykonania nieprzewidzianych robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
5) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) wysokości podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) 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
2020 r. poz. 1342 ze zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; - w
przypadku, o którym mowa w lit. b, c i d, Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
przepisów dokonujących tych zmian, zobowiązany jest przedstawić, w formie pisemnej, wniosek
uzasadniający zwiększenie wynagrodzenia,
e) na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy, o
których mowa w § 1 ust. 5, 6, 7, 8 niniejszej umowy,
6) zamiany lub wprowadzenia nowych podwykonawców, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie,
7) zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawą Pzp, pod warunkiem
zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości,
8) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego
Wykonawcy), 
9) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji.
3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe
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terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu
umowy równy będzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju.
4. W przypadku zmian w umowie, niedoprecyzowanych w niniejszym paragrafie, mają
zastosowanie odpowiednie postanowienia art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1; z 2018 r. Nr 127 poz. 2), dalej „RODO”, informujemy, że:  1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Luzino, 2)	kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Luzino, adres e-mail: inspektor.abi@gmail.com , 3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)	posiada Pan/Pani: a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)	nie przysługuje Pani/Panu: a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2.	Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  3.	W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia. 4.	Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5.	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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