
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.sobotka.pl

Sobótka: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali

gimnastycznej

Numer ogłoszenia: 207992 - 2012; data zamieszczenia : 18.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,

faks 071 3162123.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana

podłogi w sali gimnastycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce, przy ul. M.

Skłodowskiej-Curie 38 - o powierzchni 279,53 m2. W ramach zadania naleŜy wykonać:demontaŜ starego parkietu

klejonego do betonu, oczyszczenie i równanie podłoŜa, montaŜ podłogi sportowej powierzchniowo spręŜystej z

nawierzchnią drewnianą, szlifowanie, wypełnienie szczelin, przygotowanie do lakierowania, lakierowanie 1 x

lakierem podkładowym i 2 x lakier nawierzchniowy, montaŜ listew przypodłogowych z otworami wentylacyjnymi -

69,40 mb., malowanie linii boisk do: koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, badminton - 2 boiska, uzupełnienie

progów w wejściach do pomieszczeń sąsiednich - 2 progi o długości 80cm. i 1 o długości 100 cm., szerokości do

30cm. i grubości 5- 9 cm. Konstrukcja podłogi: ruszt spręŜysty: pojedynczy legar (ze względu na konieczność

ograniczenia wysokości nowej podłogi) z drewna suszonego sosnowego 22x80 mm, dwustronnie struganego kl.

II/III zabezpieczony przeciwgrzybicznie, owadom i szkodnikom oraz przed korozją biologiczną i ogniem środkiem

Fobos M4, ułoŜony w rozstawie co 50 cm na elementach elastycznych gr. 10mm, ślepa podłoga z desek 22x80

mm. z drewna suszonego sosnowego dwustronnie struganego kl. II/III zabezpieczony przeciwgrzybicznie,

owadom i szkodnikom oraz przed korozją biologiczną i ogniem środkiem Fobos M4, ułoŜony poprzecznie do

legarów, folia PE 0,2 mm. luźno rozłoŜona na zakładkę, parkiet dębowy zgodny z Normą PN-EN 13226 przybity do
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ślepej podłogi w układzie okrętowym (nierównomiernym), w rozmiarach nie mniejszych niŜ 280x70x22mm, w klasie

nie niŜszej jak Standard (bez bieli) szlifowanie, wypełnienie szczelin i przygotowanie do bejcowania i lakierowania,

bejcowanie wybranych fragmentów boiska a następnie lakierowanie 1x lakierem podkładowym i 2x lakier

nawierzchniowy spełniający parametry normy DIN 18032 dla podłóg sportowych i posiadające aktualne atesty

higieniczne, linie boisk malowane między warstwami lakieru farbami o wysokiej odporności na ścieranie, listwy

przypodłogowe z litego drewna z otworami wentylacyjnymi. Atesty i certyfikaty: Wszystkie wyroby i materiały

zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. folia, drewno, parkiet, lakiery i farby do linii powinny

posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne, które Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

przedstawił w chwili podpisania umowy na wykonanie zadania..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje moŜliwość skorzystania z prawa do udzielania zamówienia uzupełniającego zgodnie z

art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.42.10-5, 45.43.21.14-6.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 14.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.500,- PLN.

Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pienięŜnym; 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Termin wniesienia wadium w

pieniądzu ustala się do dnia 04.07.2012 roku do godz. 10.00. Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy 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- sprawa

GNiZP.271.10.2012). Wadium wniesione w innej formie naleŜy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie

ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) - 5) SIWZ musi być zdeponowane 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 naleŜy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku

składania oferty drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu
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ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu

wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za

odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 Ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy - Prawo zamówień

publicznych.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w

oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia tj. w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu podłogi

sportowej o nawierzchni drewnianej o powierzchni 270 m2 kaŜda. Zamawiający dokona oceny

spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku

zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełnienia warunku będzie

przeprowadzona w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony,

jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednio

wykwalifikowanym personelem, w tym następującym personelem kluczowym: a) kierownik budowy -

jedna osoba - branŜa ogólnobudowlana - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności

budowlanej w zakresie konstrukcyjno - budowlanym. Posiadający uprawnienia budowlane w pełnieniu

funkcji kierownika budowy. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie

dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia -

nie spełnia

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...

3 z 8 2012-06-18 15:00



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe iŜ na czas realizacji zamówienia będzie

posiadał polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony w

zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niŜ 200.000 zł (PLN). Zamawiający dokona

oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia

warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i

doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest  krótszy -  w  tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych
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oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ  3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się  o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym wykonawca  ma

siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  jeŜeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę

na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość 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, Ŝe osoby te będą spełniały wymagania

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

doświadczeniu niŜ 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) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 5)

ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania

części zamówienia, ujętych w dokumentacji, 6) zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza

zmianę wartości umowy, 7) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: powodują

skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, 8) zmiana podwykonawcy, przy pomocy

którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym

doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, 9) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu

do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłuŜenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu

wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy

wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do

wskazanych w SIWZ, 10) 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, 11) przesunięcia terminu ze względu na wykonanie robót dodatkowy na czas niezbędny na
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wykonanie robót dodatkowych, jeŜeli nie moŜliwe jest prowadzenie robót równocześnie (dodatkowych i

podstawowych), 12) z powodu osób trzecich nieumoŜliwiające wykonanie robót, na które nie miał wpływu

wykonawcy, 13) Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu wykonania w

następujących wypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski

Ŝywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające 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) inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące

niemoŜliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na

skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, d) wstrzymania robót lub

przerw w pracach powstałych z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) nie przekazania w

terminie placu budowy, f) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii, g) 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

niemoŜliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, h) z przyczyn niezaleŜnych od

Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny kaŜda ze stron musi udokumentować - pod warunkiem

akceptacji takiej zmiany przez instytucję współfinansującą zadanie i pod warunkiem, Ŝe zmiana taka nie spowoduje

utraty ani zmniejszenia dofinansowania, i) działania siły wyŜszej, za którą uwaŜa 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 uniemoŜliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej

treścią. 2. Nie stanowi zmiany umowy: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na

warunkach w niej określonych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec

podwykonawców), c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyŜej dotyczących terminu zakończenia

robót moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.sobotka.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i Gminy Sobótka,

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. nr 6..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.07.2012
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godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, Sekretariat, parter

budynku..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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