Bobolice: Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w
Bobolicach - ZADANIE I
Numer ogłoszenia: 66365 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Bobolicach , ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice,
woj. zachodniopomorskie, tel. 094 34 58 401, faks 094 34 58 420.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobolice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielopokoleniowej
infrastruktury kulturalnej w Bobolicach - ZADANIE I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje roboty budowlane w skład których wchodzą m.in.: 1. roboty
elektryczne - ułożenie linii kablowej, energooszczędne oświetlenie uliczne terenu, 2. roboty
drogowe tj. m.in.: chodniki i parkingi, oraz dostawy elementów małej architektury,
wyposażenia przyszłego terenu rekreacyjnego i dostawy wyposażenia muzycznego
(nagłośnienie)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.31.43.10-7,
45.31.61.10-9, 45.23.32.22-1, 32.34.20.00-2, 32.34.10.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

PRAWNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców
zaproszonych do składania ofert wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz jednocześnie, b) gdy Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną (umowę) odpowiadającą
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów (np. referencji) jednoznacznie potwierdzających, że
robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończona. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością
uważa się roboty budowlane porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj.:
ogólnobudowlane, elektryczne i drogowe o wartości nie niższej niż 250.000,00
PLN brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto). Zamawiający
dokona sprawdzenia tego warunku na podstawie przedłożonego wykazu
zamówień wykonanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami (referencje)
potwierdzającymi, że roboty, za które był odpowiedzialny Wykonawca zostały
wykonane o dobrej jakości i terminowo. Za każde zadanie spełniające warunek
Wykonawca otrzyma 1 (jeden) punkt. Do dalszego postępowania zostanie
zaproszonych 7 (siedmiu) Wykonawców, którzy otrzymają największą liczbę
punktów, z tym że każdy Wykonawca musi otrzymać co najmniej 1 (jeden)
punkt - zgodnie z wyżej wymienionym warunkiem udziału w niniejszym
postępowaniu. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować
będzie łączna wartość brutto zadań spełniających w/w warunek. Przy ocenie
spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przez konsorcjum,
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał Wykonawców
występujących wspólnie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz jednocześnie,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz jednocześnie, b) gdy Wykonawca przedstawi
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 do
wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga aby w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyła
o
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minimum 1 (jedna) osoba z uprawnieniem do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, tj.
do kierowania robotami - kierownik budowy.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz jednocześnie, b) gdy Wykonawca posiada
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający
uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca posiada aktualną - opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie
niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i
minimum 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na
wszystkie zdarzenia. W przypadku gdy z treści polisy lub dokumentu
ubezpieczenia nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone,
Wykonawca zobowiązany jest do napisania i podpisania na kserokopii polisy
dokumentu ubezpieczenia krótkiego oświadczenia, które będzie się zawierało
w następującym stwierdzeniu: ubezpieczenie zostało opłacone. Natomiast w
przypadku gdy zostanie złożony oryginał polisy dokumentu ubezpieczenia,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie, potwierdzające,
że ubezpieczenie zostało opłacone.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• 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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 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 także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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 oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 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 że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 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 niż 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 niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania opis
sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: a) Zamawiający uzna ten warunek za
spełniony na podstawie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp; 2) posiadania wiedzy i
doświadczenia opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: a) Zamawiający
uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz
jednocześnie, b) gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co
najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną (umowę) odpowiadającą swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencji)
jednoznacznie potwierdzających, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończona. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością
uważa się roboty budowlane porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj.:
ogólnobudowlane, elektryczne i drogowe o wartości nie niższej niż 250.000,00 PLN brutto
(dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto). Zamawiający dokona sprawdzenia tego
warunku na podstawie przedłożonego wykazu zamówień wykonanych przez Wykonawcę
wraz z dokumentami (referencje) potwierdzającymi, że roboty, za które był odpowiedzialny
Wykonawca zostały wykonane o dobrej jakości i terminowo. Za każde zadanie spełniające
warunek Wykonawca otrzyma 1 (jeden) punkt. Do dalszego postępowania zostanie
zaproszonych 7 (siedmiu) Wykonawców, którzy otrzymają największą liczbę punktów, z tym
że każdy Wykonawca musi otrzymać co najmniej 1 (jeden) punkt - zgodnie z wyżej
wymienionym warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu. W przypadku równej ilości
punktów o kolejności decydować będzie łączna wartość brutto zadań spełniających w/w
warunek. Przy ocenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przez
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konsorcjum, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał Wykonawców
występujących wspólnie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku: a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.
1 Ustawy Pzp oraz jednocześnie, b) gdy Wykonawca przedstawi 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 do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający
wymaga aby w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyła minimum 1 (jedna) osoba z
uprawnieniem do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej, tj. do kierowania robotami - kierownik budowy. 4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku: a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.
1 Ustawy Pzp oraz jednocześnie, b) gdy Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca posiada aktualną
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie
niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i minimum
200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na wszystkie zdarzenia. W
przypadku gdy z treści polisy lub dokumentu ubezpieczenia nie będzie wynikało, że
ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca zobowiązany jest do napisania i podpisania na
kserokopii polisy dokumentu ubezpieczenia krótkiego oświadczenia, które będzie się
zawierało w następującym stwierdzeniu: ubezpieczenie zostało opłacone. Natomiast w
przypadku gdy zostanie złożony oryginał polisy dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie, potwierdzające, że ubezpieczenie zostało
opłacone. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wskazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust.1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. W przypadku wykazywania spełniania warunku udziału w postępowaniu
poprzez odwoływanie się do potencjału podmiotów trzecich w zakresie dotyczącym wiedzy i
doświadczenia, Wykonawca winien wykazać, że podmiot taki, uczestniczył będzie w
realizacji części zamówienia (PODWYKONAWSTWO). Stosunek Wykonawcy z podmiotem
trzecim może ograniczać się do zobowiązania udzielenia wykonawcy np. pożyczki,
wydzierżawienia określonego sprzętu czy też udostępnienia pracownika, co dla wykazania
spełnienia odpowiednich warunków i z punktu widzenia zapewnienia gwarancji należytego
wykonania zamówienia jest wystarczające. 1. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje
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zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w
wniosku). Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowani ci
spośród Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, których wnioski
zostaną ocenione najwyżej, tj. otrzymają najwyższą liczbę punktów. Wśród wniosków o tej
samej liczbie punktów o kolejności w rankingu zadecyduje łączna wartość brutto
punktowanych robót - im większa wartość brutto robót wyspecjalizowanych w wykazie, tym
wyższa pozycja w rankingu. Zamawiający wybierze 7 (siedmiu) Wykonawców, do których
zostaną wysłane zaproszenia do złożenia oferty. Wraz z zaproszeniami do złożenia ofert
Zamawiający przekaże Wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
wskaże termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 3. Zamawiający na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759) wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie
przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Nie spełnienie
chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, których mowa w § 2 ust.1
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.): 1) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b) nie
zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) nie orzeczono
wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2) składa 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 Pzp - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) muszą
ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów; 3) pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności
prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 4)
przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Do niniejszego wniosku dołączone są następujące
dokumenty i oświadczenia: a) Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 1 (druk do
wypełnienia). b) Wykaz co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (umowy) wykonanej w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w
tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów (np. referencji) jednoznacznie potwierdzających, że robota ta
została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Za roboty
odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się roboty budowlane porównywalne z
przedmiotem zamówienia, tj.: ogólnobudowlane, elektryczne i drogowe o wartości nie niższej
niż 250.000,00 PLN brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto) - Załącznik
nr 3 (druk do wypełnienia). c) 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 do wykonywania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby w realizacji przedmiotu zamówienia
uczestniczyła minimum 1 (jedna) osoba z uprawnieniem do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, tj. do kierowania
robotami - kierownik budowy - Załącznik nr 4 (druk do wypełnienia). d) Opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca posiada aktualną
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie
niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i minimum
200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na wszystkie zdarzenia. W
przypadku gdy z treści polisy lub dokumentu ubezpieczenia nie będzie wynikało, że
ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca zobowiązany jest do napisania i podpisania na
kserokopii polisy dokumentu ubezpieczenia krótkiego oświadczenia, które będzie się
zawierało w następującym stwierdzeniu: ubezpieczenie zostało opłacone. Natomiast w
przypadku gdy zostanie złożony oryginał polisy dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie, potwierdzające, że ubezpieczenie zostało
opłacone - Załącznik nr 5. e) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia - Załącznik nr 6. Jeżeli Wykonawca będzie polegać, przy wykonaniu
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zamówienia, na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, do pisemnego zobowiązania (do
Załącznika nr 6) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić następujące
dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 2) aktualny odpis z
właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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 oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy; 3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5)
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. f) Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych
dokumentów - Załącznik nr 7. g) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 Wykonawca przedłoży
następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2; 2)
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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 oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy; 3) aktualne
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
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właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. h) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie składają: 1) dokumenty wspólne, takie jak: - wniosek, - wykaz
wykonanych robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane należycie, - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt
1-4) ustawy Pzp, podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu
całego konsorcjum. 2) oświadczenia i dokumenty, takie jak: - oświadczenie o spełnianiu
warunku podanego w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, - aktualny odpis z właściwego rejestru,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, - aktualne zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, - aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy, - opłacona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu
swojej firmy. i) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, których mowa w § 2 ust.1
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.): 1) 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 wystawiony nie wcześniej niż 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
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesięcy 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 niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2) składa 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 Pzp - wystawiony
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nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone 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.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu: 7.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w wniosku). Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej
wymienione warunki. 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowani ci spośród Wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu, których wnioski zostaną ocenione najwyżej,
tj. otrzymają najwyższą liczbę punktów. Wśród wniosków o tej samej liczbie punktów o
kolejności w rankingu zadecyduje łączna wartość brutto punktowanych robót - im większa
wartość brutto robót wyspecjalizowanych w wykazie, tym wyższa pozycja w rankingu.
Zamawiający wybierze 7 (siedmiu) Wykonawców, do których zostaną wysłane zaproszenia
do złożenia oferty. Wraz z zaproszeniami do złożenia ofert Zamawiający przekaże
Wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskaże termin i miejsce
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 3. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) wezwie Wykonawców,
którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania
ofert. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
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Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
SIWZ. Wzór umowy nie może być zmieniony ani modyfikowany przez Wykonawcę. W
przypadku nie dołączenia do oferty umowy zawartej między Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej żądania,
jeżeli ich oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia.
Umowa powinna zawierać, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego
przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu
zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania
umowy, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie być krótszy niż
termin realizacji zamówienia oraz ustanowienia rękojmi. Zgodnie z art.144 ust. 1 i 2 zakazuje
się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki tej
zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust.1 podlega unieważnieniu. Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla
Zamawiającego, w przypadku: 1) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub
Wykonawcy. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o
zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu
adresem, ma skutek prawny. 2) Zmiany zasad warunków dofinansowania inwestycji. 3)
Zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego. 4) Gdy wykonanie przedmiotu
zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie z
kosztorysem ofertowym oraz obowiązująca strony umową. Rozliczenie nastąpi po
przeprowadzeniu inwentaryzacji robót. 5) Konieczności wykonania prac archeologicznych. 6)
Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu. 7)
Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi
przepisami. 8) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, np.
zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 9) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamówienia w granicach przewidzianych Prawem budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118),
tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia standardu i jakości, zwiększenia
bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowlanego, jeżeli wynikają one
z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań zamiennych, zmiany nieistotne od
zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej należą do
kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, uzasadnionej przez Wykonawcę i
potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian jednostce projektowej. W
przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,
strony mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym i
postanowieniach umowy. 10) Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których
uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego mających wpływ na zmianę terminu
realizacji umowy. 11) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie
wynikających z winy Wykonawcy mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 12)
Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20%
wynagrodzenia Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia (umowy) w odniesieniu do
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punktów 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania
powyższych okoliczności. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu 9 jest: 1) obniżenie
kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,
2) poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,
3) podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót. Wszystkie zmiany umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych we
wzorze umowy. Wykonawca podpisujący ofertę przedłoży dokumenty, z których wynika
potwierdzenie reprezentacji i umocowania do podpisania oferty (umowy).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
http:/www.bip.bobolice.pl
w
przedziale
Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wniosek o
dopuszczenie do udziału w przetargu wraz z oświadczeniami i drukami można pobrać ze
strony internetowej Zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Wniosek z załącznikami należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, do
dnia 18.03.2011 r. do godziny 11:00 - sekretariat, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest wykonywane w ramach programu - Odnowa i
rozwój wsi - PROW. Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust.
1a ustawy Pzp..
IV.4.17) Czy 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: tak
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