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Gmina Sobótka: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w

Sobótce ( 0,000-0,240 km)" - II PRZETARG
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy

niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
 
Ogłoszenie nr 622330-N-2018 z dnia 2018-09-26 r. 
 

 
 



26.09.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=43f6dff0-92e4-473a-b7d8-e088e3cb2b52

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=43f6dff0-92e4-473a-b7d8-e088e3cb2b52 2/31

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny

93193511200000, ul. Rynek  1 , 55050   Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo

Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sobotka.pl 

Adres profilu nabywcy: 
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Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny

za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie

zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania

można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

www.bip.sobotka.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Nie 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji

można uzyskać pod adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
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przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Adres: 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można

uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni

drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce ( 0,000-0,240 km)" - II PRZETARG
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Numer referencyjny: GNiZP.271.17.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono

dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można

składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone

zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) 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: 4.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi

gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0 0,240 km)” zniszczonej przez powódź i

intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. Parametry remontowanej drogi: 
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Długość drogi: L = 0,240 km,  Łączna powierzchnia nawierzchni asfaltowej

jezdni, warstwy pomocniczych (konstrukcja):  Nawierzchnia z betonu

asfaltowego AC11S50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm,

powierzchnia P = 923,57 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W50/70 -

warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4 cm, powierzchnia P = 933,08 m2 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63

mm, grubość po zagęszczeniu 20 cm, powierzchnia P = 942,60 m2  Warstwa

mrozoochronna grunt stabilizowana cementem Rm = 2.5 MPa, grubość po

zagęszczeniu 20 cm, powierzchnia P = 990,16 m2  Materiał konstrukcyjny:

tłuczeń kamienny sortowany, miał i kliniec kamienny, pospółka, masa mineralno-

asfaltowa.  Jezdnia szerokości b = 3,5 – 4,5 m,  Chodnik wykonany z warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm,

podbudowa zasadnicza wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm, łączna powierzchnia

wykończonych chodników P = 9,06 m2  Zjazdy o nawierzchni asfaltowej i

podbudowie pomocniczej (konstrukcja) identycznej jak nawierzchnia jezdni

asfaltowej, łączna powierzchnia wykończonych zjazdów P = 56,11 m2 

Odwodnienie drogi poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i

poprzecznych do projektowanego jednostronnego korytka ściekowego a następnie

do rowów przydrożnych. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty

przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności

zobowiązany jest do:  Zapewnienia dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia

dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  Opracowanie

dokumentacji organizacji ruchu zastępczego,  Wykonanie przedmiotu

zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w

odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,  Zapewnienie nadzoru technicznego nad
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realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i

dyscypliny pracy,  Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych

materiałów,  Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć

w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z

określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 4.2. Zakres

robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego:  Roboty pomiarowe przy

liniowych robotach ziemnych,  Rozebranie nawierzchni istniejących nawierzchni

z kruszywa,  Wywiezienie gruntu i kruszywa z prac rozbiórkowych na

składowisko inwestora,  Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. III

wraz z transportem urobku (korytowanie drogi, wykopy pod m.in. obrzeża,

krawężniki, koryta, jezdnię, chodniki, pobocza),  Wywiezienie gruntu z

korytowania na odległość do 15 km,  Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV,  Wykonanie i

zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie z kruszywa 0/63mm w korycie o grubości 20cm na jezdni i na

zjazdach,  Wykonanie i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa 0/31,5mm w korycie o

grubości 15cm na chodnikach,  Wykonanie warstwy stabilizacji cementem

Rm=2,5MPa o gr. 20 cm,  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej

emulsją bitumiczną (0,6kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wiążącą; 

Profilowanie i zagęszczanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm w korycie o grubości

10cm;  Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W50/70 o

grubość po zagęszcz. 4 cm  wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego

AC11S50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm;  Ułożenie ścieku z korytek

betonowych, przejazdowych na podsypce cementowo-piaskowej, grubość

prefabrykatów 12-15 cm  Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na

podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.  Wykonanie ławy



26.09.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=43f6dff0-92e4-473a-b7d8-e088e3cb2b52

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=43f6dff0-92e4-473a-b7d8-e088e3cb2b52 8/31

betonowej C12/15 z oporem pod obrzeża i ściek z korytek betonowych; 

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i studzienek dla zaworów

wodociągowych lub gazowych  Profilowane skarp z rozścieleniem ziemi

urodzajnej i wykonanie trawników dywanowych siewem. Szczegółowy zakres

robót określony jest w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót

opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do

niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.

Załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy

przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z

Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W

przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac przewidzianego do

wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i

wyceni te roboty w kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je w jednym dziale

na końcu kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie

załączonego przedmiaru robót zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ, Wykonawca

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu

najpóźniej w dniu podpisania umowy. Roboty określone powyżej powinny być

wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót,

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami

prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wszystkie prace

objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111200-0

45233253-7
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów –

szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony

dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2018-11-30

 

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy: 1.Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt

12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP (tj. w stosunku do którego

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z

2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261

oraz z 2017 r. poz. 791); 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że: 1)Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w

wysokości minimum 300 000 zł. Wykonawca powołujący się przy

wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
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finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC. 3.Wykonawca może w

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. 4.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 (załącznik nr 10 do niniejszego SIWZ). 5.Zamawiający oceni, czy

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 6.W

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których

te zdolności są wymagane. 7.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej

lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który

zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnianie

zasobów nie ponosi winy. 8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub

sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający

żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego -

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do
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osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o

których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 - 3 niniejszego rozdziału. 9.Ocena spełnienia

warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie

złożonych oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów. Zamawiający nie wyznacza określonego sposobu spełnienia

przedmiotowego warunku. 2) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy wykonał roboty budowlane polegające na:

- minimum dwie roboty polegające na budowie, remoncie, przebudowie lub

rozbudowie drogi których charakter był podobny jak w niniejszym

postępowaniu a swoim zakresem obejmujące co najmniej wykonanie łącznie

minimum 1000 m2 nawierzchni bitumicznej asfaltowej. Łączna wartość obydwu

robót minimum 400.000 zł brutto. b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, pełniącą

funkcję kierownika budowy o minimalnym wskazanym doświadczeniu:

Kierownik budowy – osoba posiadająca łącznie: - wykształcenie techniczne - od

min. 5 lat posiada aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278). lub
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odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach

określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). - pełnił funkcję kierownika budowy w

zakresie: - co najmniej dwóch zakończonych i wykonanych zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej robót budowlanych polegających na budowie, remoncie,

przebudowie lub rozbudowie drogi lub skweru lub parku lub rynku lub placu lub

parkingu w zakresie których było wykonanie łącznie minimum 1000 m2

nawierzchni bitumicznej asfaltowej. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące

fakultatywne podstawy wykluczenia: 
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
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ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku

podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej

wymienione oświadczenia i dokumenty: 1)aktualne na dzień składania ofert

oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje

zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. a.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o

Podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa powyżej. b.Wykonawca,

który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej. 2)w

przypadku polegania na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art.

22a ustawy PZP Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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 żąda dokumentów,

które określają w szczególności: a.zakres dostępnych Wykonawcy zasobów

innego podmiotu; b.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c.zakres i okres

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d.czy
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podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,

których wskazane zdolności dotyczą. 2.Zamawiający przed udzieleniem

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)Wykazanie zdolności

technicznej oraz zawodowej (Załączniki nr 6, 7 do SIWZ): a)Wykaz robót

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 (Załącznik nr 6), b)Wykaz osób

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i

kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy
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(Załącznik nr 7), 2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 3)dokumenty potwierdzające że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w

wysokości minimum 300.000 zł. 4)Wykaz części zamówienia, które

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr 9

do SIWZ) 5)Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach

lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP,

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w

pkt. 2 ppkt. 1) - 4) niniejszego rozdziału. 6)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) niniejszego rozdziału, składa

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania ofert. 3.Dokumenty sporządzone w języku

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.Wykonawca w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. – wg załącznika nr 8 do SIWZ. 5.Wykonawca nie jest

obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli

Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

6.Oferta wspólna 1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie

niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić

pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i

zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do

oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie

poświadczonym odpisie. 2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1

niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie (Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ). Oświadczenia te mają potwierdzać

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące

się do niego dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt. 2 SIWZ. 3)Wszelka

korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem
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występującym jako pełnomocnik. 4)Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy

regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00

złotych. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących

formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) 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 2016 r. poz. 359 i 2260

oraz z 2017 r. poz. 1089). 3.Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się

do dnia 12.10.2018 roku do godz. 10.00. 4.Wadium wniesione w pieniądzu

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003

0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w

Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: „wadium przetargowe – „Remont

nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce (0,000 – 0,240 km)”

– II PRZETARG. Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty.

5.Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 2 ppkt. 1 ÷ 5 SIWZ należy
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zdeponować w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert

(pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu

wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy

dołączyć jako załącznik do oferty. 6.W przypadku składania oferty drogą

pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć

osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie

przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika

Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. 7.Wadium

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po

wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania

umowy. 10.Na pisemny wniosek Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: a)Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

12.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP,

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub
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nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3

ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.Zamawiający zwraca wadium wniesione

w formie pieniężnej 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.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem

oferty zasadniczej: 
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,

partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
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elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani

do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

gwarancja jakości 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

(przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym

muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
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Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 11

do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.:

1) Aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy

firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej, itp. 2) Zmiany osób

realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania

określone w SIWZ; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o

niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w

przedmiotowym postępowaniu, 3) Aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp

technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 4) Konieczność

wprowadzenia zmian w dokumentacji, 5) Kolizje z sieciami infrastruktury, 6)

Usprawnienia wpływające na przyszłe użytkowanie obiektu, 7) Zmiany przepisów

prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 8) Ograniczenia zakresu prac

objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności

wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji, 9) Zmiany ustawowej

stawki podatku VAT oraz zmianę wartości umowy, 10) Zamawiający dopuszcza

wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego np.: zmiana terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości
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zamówienia, 11) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu

realizacji i zakresu przedmiotowego zamówienia w przypadku: a) wystąpienia

konieczności zaniechania określonych robót ze względu na ich zbyteczność, b)

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość

zaniechania realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania

innych robót lub robót wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych,

12) wystąpienia konieczności wykonania robot dodatkowych obejmujących

zwiększenie zakresu ilościowego lub rzeczowego wykonywanych robót, a

wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia celu realizacji zamówienia. 13)

Zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców 14) Rozszerzenie

zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

15) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 16)

Konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają

wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, 17) Zamawiający dopuszcza zmianę

w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu wykonania w następujących

wypadkach: a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w

szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od

typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b) Zmiany spowodowane

nieprzewidzianymi w SIWZ i dokumentacji projektowej warunkami

geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne, istnienie podziemnych

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c) W przypadku konieczności

aktualizacji, usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty
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wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawcę, d) Nie przekazania w terminie placu budowy, e) W przypadku

konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii, f) Zmiany będące

następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwoleń, itp. , odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność

uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego

konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia

roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych niemożliwych

do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, g) Z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze

stron musi udokumentować - pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez

instytucję współfinansującą zadanie i pod warunkiem, że zmiana taka nie

spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania, h) Działania siły wyższej, za

którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu

niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej

zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej

Umowy zgodnie z jej treścią. 3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie

płatności wobec podwykonawców). 4. Wszystkie powyższe postanowienia opisane

w pkt. 1 niniejszego rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie

aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem

nieważności zmiany. 
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: 

Data: 2018-10-12, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> PLN 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu

składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
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jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


