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Ogłoszenie

Numer

2022-36946-102805

Id

102805

Powstaje w kontekście naboru

POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/00 - „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju 
Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%)

Tytuł

„MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – 
Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, 
dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%) i wdrażanego w 
ramach Programu Rozwój Lokalny.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1.�Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej pisemnie pod rygorem 
nieważności. 
2.�Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następujących okolicznościach: 
1)�działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy i 
których strony nie mogły przewidzieć i nie mogły mu przeciwdziałać, np. powódź, trąba powietrzna, huragan, 
itp. - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;
2)�zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (skrócenia lub wydłużenia) lub zakresu realizacji 
wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno 
od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu robót, 
udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 
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podstawowego, zmiana dokumentacji projektowej (np. zmiana zakresu), okoliczności zaistniałe w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy tj. np.: warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z 
sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych, wstrzymanie robót przez uprawniony organ, 
zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy, odkrycia 
zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony itp.
3)�zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami 
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków 
faktycznych na terenie robót, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy 
tj. warunki geologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, konieczności zrealizowania 
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa, ograniczeń wywołanych zmianami wprowadzanymi w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w 
szczególności w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych itp.,
4)�zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;
5)�konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
3.�Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4.�Wszystkie powyższe postanowienia, wskazane w ust. 2, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może, ale nie musi wyrazić zgody. 
5.�Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż 
w terminie 3 dni kalendarzowych, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się 
przez niego ze zobowiązań umownych. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane 
przez Wykonawcę wraz 
z określeniem daty wystąpienia przeszkody, jej charakteru oraz czasu trwania.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-04-07
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy
3. Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
4. Załącznik nr 3 - wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2022-04-07

Data ostatniej zmiany

2022-04-07

Termin składania ofert

2022-04-22 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych 
Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie - Pokój i Dobro
Klasztorna 27
37-464 Stalowa Wola
NIP: 8652404472

Osoby do kontaktu

Agnieszka Pyć-Kaplita
tel.: 694928424
e-mail: apyckaplita@stalowawola.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Modernizacja istniejącej ścianki wspinaczkowej prowadzonej p

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria
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Roboty budowlane

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja istniejącej ścianki wspinaczkowej prowadzonej 
przez Stowarzyszenie "Pokój i Dobro” w ramach projektu - DOPASOWANIE OFERTY MIASTA DLA 
LUDZI MŁODYCH - MIASTO WYSOKICH LOTÓW. 
2.�Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z  Załącznikiem nr 1 – Przedmiary robót. 
3.�Celem prawidłowego oszacowania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca 
wykonania robót budowlanych.
4.�W celu dokonania wizji lokalnej prosimy o kontakt z Gwardianem klasztoru oraz wcześniejszy 
kontakt telefoniczny – 502 810 851 – br. Paweł Smoła.
5.�Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej.

Okres gwarancji

2-5 lat

Kody CPV

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podkarpackie

Powiat

stalowowolski

Gmina

Stalowa Wola

Miejscowość

Stalowa Wola

Harmonogram

Etap 1
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Początek realizacji

2022-05-02

Koniec realizacji

2022-06-15

Opis

termin realizacji umowy

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
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Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez osobę/osoby 
uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
2.�Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych 
Wykonawcy (jeśli dotyczy).
3.�Pełnomocnictwo składane w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie (jeśli dotyczy) - 
Wykonawcy, składający ofertę wspólną ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania                        ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

brak

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena - 60% = 60 pkt

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis

Okres gwarancji - Zgodnie z deklaracją wykonawcy między 2 a 5 lat

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-04-07 - data opublikowania

-> 2022-04-22 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-05-02 - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1.�Przedmiotem zamówienia 
jest: Modernizacja istniejącej ścianki wspinaczkowej prowadzonej przez Sto...

-> 2022-06-15 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1.�Przedmiotem zamówienia jest: 
Modernizacja istniejącej ścianki wspinaczkowej prowadzonej przez Sto... 


