Chęciny: Budowa budynku OSP w Ostrowie
Numer ogłoszenia: 7937 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chęciny , Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel.
041 3151006, faks 041 3151085.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.checiny.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 budynku OSP w Ostrowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest budowa budynku OSP w Ostrowie na działce nr ewid. 849 wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie. Budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, niepodpiwniczony z
poddaszem nieużytkowym i dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 35 o Powierzchnia zabudowy
135,00 m 2, powierzchnia użytkowa 184,50 m2, wysokość 10,45 m. Obiekt stanowią dwie strefy
pożarowe -garaż i pozostała część budynku. Obiekt wyposażony zostanie w instalację elektryczna,
wodno-kanalizacyjną i c.o. z własnej kotłowni oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo w budynku
przewidziana jest instalacja alarmowa i monitoring. Wytyczne branżowe : - posadzki budynku powinny
być twarde, odporne na ścieranie, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne ; materiał: terakota, gres, posadzka
techniczna wylewana. - ściany w pomieszczeniach w węźle sanitarnym, WC i sanitariacie w garażu
wyłożone płytkami glazurowanymi do wysokości 2,05 m, ściany powyżej płytek malować farbami
emulsyjnymi. - Rozmieszczenie drzwi oraz ich wymiary zgodne z projektem budowlanym. Zmiana
bramy garażowej - w projekcie przewidziano bramę stalową ocieplaną wełną mineralną, do realizacji i
wyceny należy uwzględnić bramę uchylną składaną podnoszoną mechanicznie + piloty np. typu
Hormann ( zgodnie z przedmiarem poz. 53 d. 3.1). Zmiana drzwi zewnętrznych Dz1 - dotyczy
szerokości - w zestawieniu stolarki rys. nr 8 mylnie podana jest szerokość 90 cm powinno być 1,00 m
jak w projekcie. - stolarka okienna - w projekcie w zestawieniu rys. nr 8 jako materiał widnieje drewno
do realizacji i wyceny uwzględnić należy PCV z pakietem trzy szybowym (zgodnie z przedmiarem poz.
49 d. 3.1). Różnica w ilości okien - w zestawieniu rys. nr 8 pomyłkowo pokazano 24 szt. okien powinno
być 23 szt. - Wokół budynku opaska z kostki betonowej szerokości 50 cm; - elewacje -tynki

zewnętrzne strukturalne żywiczne; - dach kryty blachą stalową powlekaną dachówkową ; Instalacje : w budynku przewiduje się instalację wodną z istniejącego wodociągu gminnego; - kanalizację
sanitarną z odprowadzeniem ścieków do projektowanego zbiornika bezodpływowego; - elektryczną
wraz z wykonaniem WLZ kablem ziemnym do tablicy głównej; - wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna w pomieszczeniach umywalni, szatni i garażu; -wentylacja wywiewna grawitacyjna poprzez
kanały wentylacyjne z rur stalowych Spiro we wszystkich pomieszczeniach -wentylacja mechaniczna
wywiewna w pom. WC praz szafy suszarniczej w pom. szatni. - kotłownia na opał stały ; Zmiana
źródła ciepłej wody użytkowej - w projekcie przewidziano pojemnościowy podgrzewacz o poj. 150l
współpracujący z kotłem c.o., do realizacji i wyceny należy uwzględnić urządzenie do podgrzewania
wody przepływowe o mocy 9 kW szt.2. ( zgodnie z przedmiarem poz. 18 d. 1.1). W projekcie jest
mowa o rozbiórce starego budynku. Prace rozbiórkowe zostały już wykonane - brak istniejącego
budynku, teren wyrównany. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a)
projekty budowlane b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót UWAGA! 1. Załączone do
specyfikacji przedmiary robót nie są elementem dokumentacji projektowej, lecz stanowią materiał
pomocniczy na użytek: - określenia minimalnych norm technicznych i jakości materiałów i urządzeń , oceny, czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny. Dokumentacja projektowa wskazuje dla
niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie
użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów
technicznych i jakościowych urządzeń oraz standardów materiałów wymaganych przez
Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych
materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne).
Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej
ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich
miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów lub
urządzeń równoważnych w toku realizacji robót będzie wymagać zmiany dokumentacji projektowej,
Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego i Jednostki Projektowania oraz
poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą
terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jakość
dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami
normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów
wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie
powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-4,
45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.42.11.00-5, 45.33.11.00-7, 45.26.11.00-5, 45.44.21.00-8,
45.21.61.00-5, 45.21.61.21-8, 45.33.22.00-5, 45.23.32.00-1, 45.33.23.00-6, 45.26.23.00-4,
45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 30 000.00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100)
III.2) ZALICZKI
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
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie



oświadczenia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie - wykonali zamówienia odpowiadające przedmiotowi niniejszego
zamówienia, tzn. wykonali : - co najmniej 2 roboty budowlane, każda o wartości brutto nie
mniejszej niż 1 000 000,00 złotych polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie
budynku o kubaturze powyżej 1000 m3; UWAGI - Jeżeli wartości robót w wykazie zostaną
podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dla sprawdzenia spełnienia warunku,
przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów: - wykazu robót budowlanych (wg wzoru
załącznik nr 5 do specyfikacji) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
doświadczenia oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wg



formuły spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie



oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponowanie co najmniej: 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, posiadającą: a) uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aktualną na dzień składania ofert
przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego; b) co najmniej 5-letnie łączne
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy - 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika
robót elektrycznych, posiadającą: a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, aktualną na dzień
składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego; b) co najmniej 3letnie łączne doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika robót
sanitarnych, posiadającą: a)uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych; aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego; b) co najmniej 3-letnie łączne doświadczenie na stanowisku
Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych; UWAGA Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych,dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r.
Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełnienia w/w
warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów: wykazu
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg wzoru nr 6 do specyfikacji)
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, oświadczenia, że osoby te
posiadają wymagane uprawnienia, (wg wzoru nr 7 do specyfikacji), wg formuły spełnia/nie



spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawcy muszą wykazać, że: - dysponują środkami
lub posiadają zdolność kredytową w kwocie minimum 600 000,00 zł; - posiadają polisę lub
inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości
sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 1 000 000 zł. UWAGA Jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dla sprawdzenia spełnienia warunku,
przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów: - informacji z banku - opłaconej polisy

ubezpieczenia. wg formuły spełnia/nie spełnia.
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:


wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy 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 do 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;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;



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 ubezpieczenia 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;

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, 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może nastąpić w zakresie: 1. zmiany sposobu świadczenia, na skutek następujących
okoliczności: 1) Niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) Koniecznością zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych w tych dokumentach rozwiązań grozi niebezpieczeństwem
lub szkodą w mieniu lub na osobach;, 3) Koniecznością usunięcia ewentualnych wad i braków w
dokumentacji; 4) Koniecznością realizacji postulatów osób trzecich, które ujawniły się w toku
wykonywania umowy, a które ze względów prawnych, organizacyjnych, technologicznych są
konieczne lub celowe dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 5) Koniecznością
wprowadzenia zmian skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa, podniesieniem funkcjonalności
obiektu, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu.
Dokonując zmiany sposobu świadczenia, strony wyodrębnią: 1) Roboty zamienne, tj. roboty, które
Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej, 2) Roboty
zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których
wykonanie stało się zbędne. 2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w okolicznościach: 1)
Żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 2) Nie przekazania przez
Zamawiającego w terminie placu budowy, 3) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
znacząco odbiegających od typowych dla danej pory roku i uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, które zostaną
udokumentowane w formie wpisów w dzienniku budowy zawierających wskazanie dnia, w którym te
warunki wystąpiły oraz opis zjawiska, którego wpis dotyczy; 4) Działania siły wyższej, rozumianej, jako
zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niezależnym od żadnej ze stron, które nastąpiło po zawarciu
umowy a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania umowy i którego
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią; strona powołująca się na
okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony o danym zdarzeniu, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu, 5) Istotnej zmiany
sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność
zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy; 3. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w
przypadku istotnej zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, stwierdzonej
aneksem do umowy. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, dokonuje się poprzez ustalenie: 1)
Wynagrodzenia za roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w
zamian robót opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej, 2) Wynagrodzenia za roboty
zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową a których
wykonanie stało się zbędne.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.checiny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie
Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.02.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 109 - Sekretariat Urzędu
Gminy i Miasta Chęciny.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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: nie

