Wróblew: Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem,
kotłownią i silosem na pellet przy szkole podstawowej w Charłupi
Wielkiej
Numer ogłoszenia: 7725 - 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 Wróblew , Wróblew 15, 98-285 Wróblew, woj. łódzkie, tel. 043
8286612, faks 043 8213415.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wroblew.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 sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem, kotłownią i silosem na pellet przy szkole podstawowej w Charłupi Wielkiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z
łącznikiem, kotłownią i silosem na pellet przy szkole podstawowej w Charłupi Wielkiej, w ramach
którego Zamawiający przewiduje do wykonania: Wykonanie budynku sali gimnastycznej z zapleczem
socjalno - sanitarnym zlokalizowanego w Charłupi Wielkiej 116, 98-285 Wróblew, dz. nr 357 wraz z
instalacjami: wod. - kan., c.w.u., grzewczej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej ujętymi w
dokumentacji projektowej oraz zagospodarowaniem terenu. Podstawowe parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy - 638,50 m2, Powierzchnia użytkowa - 541,80 m2, Kubatura - 4 060,00 m3.
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 8 i 9 do niniejszej SIWZ.
1.2 W ramach oferowanej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i pokrycia
kosztów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, świadectwa energetycznego i innych
dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 1.3 Wykonawca
zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (tj. wykonane roboty budowlane
i wbudowane materiały) na okres wskazany w formularzu ofertowym, chyba że gwarancja udzielona
przez producenta jest dłuższa, wówczas obowiązuje gwarancja producenta. 1.4 Wykonawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i p.poż., oraz ponoszenia

odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji
umowy. 1.5 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przed wprowadzeniem na budowę planu
BiOZ. Plan ten będzie stanowić załącznik do protokołu wprowadzenia na budowę. 1.6 Wykonawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich oraz oznaczenia
budowy w sposób czytelny. 1.7 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych przeszkód
stwierdzonych w czasie wizji lokalnej w terenie. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót
z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do
odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych
materiałów do stosowania w budownictwie. 1.9 Wykonawca zobowiązany jest na żądanie
Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru do przedłożenia dowodów zakupu materiałów
podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami
oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały kart gwarancyjnych i wszelkich innych
dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy materiałów. 1.10
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, wpisanej na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego. 1.11 Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi nadzoru do
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje
podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i
ryzyko Wykonawcy. 1.12 Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na żądanie
Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót. 1.13 Wykonawca zobowiązany jest do
protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót. 1.14 Wykonawca zobowiązany jest
do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest do
zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i projektanta. Powyższa zamiana
musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Projektanta. 1.16 Wykonawca zobowiązany jest do udziału
w naradach koordynacyjnych, które będą odbywały się w częstotliwością przynajmniej 1 raz w
miesiącu. 1.17 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim
osobom przez niego upoważnionym, pracownikom organów nadzoru budowlanego lub Państwowej
Inspekcji Pracy dostępu do dziennika budowy oraz na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie
są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz przeprowadzania kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji. 1.18
Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do decyzji Zamawiającego i powołanych przez
niego Inspektorów Nadzoru, którzy mogą w każdym momencie realizacji umowy zrezygnować z części
robót i użytych materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale 1 art.
10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rezygnacja powinna nastąpić w formie
pisemnej, niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 1.19 Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia za żądanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich
pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe i niezależne jednostki badawcze).
1.20 W oferowanej cenie ofertowej należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np.
zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami) oraz ewentualne koszty
związane ze składowaniem ziemi z wykopów przeznaczonej do wywózki (w przypadku braku
wskazania miejsca złożenia urobku przez Zamawiającego), których nie zawierają przedmiary robót, a
które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb
realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne
ewentualne media). 1.21 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac lub jego
pomniejszenia o cenę poszczególnych części oferty. 1.22 Materiały pochodzące z rozbiórki boiska

piłki koszykowej, nadmiar ziemi oraz gruz bez zanieczyszczeń oraz inne materiały rozbiórkowe należą
do dyspozycji Zamawiającego.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.
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: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający ustala kwotę wadium na 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych.) którą należy wnieść
do dnia 05.02.2016 r. do godz. 11.00 Wadium może być wnoszone w: 1.1 pieniądzu, terminem
wniesienia wadium w pieniądzu jest termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający wykluczy
Wykonawcę, w przypadku, gdy w ofercie będzie załączony przelew, a rachunek Zamawiającego w
terminie upływu składania ofert nie będzie uznany, tzn. pieniądze nie będą na rachunku
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sieradzu O/Wróblew nr konta: 23 9267 0006 0040 1461
2000 0030 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 1.3 gwarancjach
bankowych 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6 ust 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25,poz. 253, Nr 66, poz. 596
i Nr 216, poz. 1824 ). 2. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, w terminie
wniesienia wadium należy dołączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
dowodu wniesienia wadium, 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym. 4. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia
wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.
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



Warunek z art. 22 ust 1 pkt 1 Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca złoży

oświadczenie o spełnieniu warunków którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek z art. 22 ust 1 pkt 2 Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że

o

w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą
starannością co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na - budowie min. jednego
obiektu użyteczności publicznej np. (przedszkole, szkoła, sala gimnastyczna, pawilon
handlowy itp.) o kubaturze nie mniejszej niż 2 000,00 m3 oraz przedstawi dokumenty
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i


prawidłowo ukończone
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek z art. 22 ust 1 pkt 3 Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że,

o

dysponuje zespołem pracowników zdolnych do wykonania zamówienia lub przedstawi
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia, w którego skład wchodzą m.in. osoby posiadające uprawnienia bez ograniczeń
do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania, nadzorowania i


kontroli w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek z art. 22 ust 1 pkt 4 Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że,

o

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową powyżej kwoty 1 000 000,00 zł (jeden
milion złotych), 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 na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 zł
(siedemset tysięcy złotych); Ponadto w przypadku, gdy kwoty określające sytuację
ekonomiczną i finansową są zawarte w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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;



określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych

niewykonanych

lub

wykonanych

nienależycie

Wypełnić wykaz w załączniku nr 4 SIWZ;


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;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
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 wykonawca
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;



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;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną 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) 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;



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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 - Gwarancja - 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
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz ustala następujące warunki tych
zmian: 3.1 Zmiany ceny umownej (dotyczy tylko zmniejszenia ceny umownej): a) W przypadku gdy
Zamawiający zrezygnuje z części prac lub zmniejszy ich zakres wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone proporcjonalnie o kwotę wynikającą ze zmniejszenia zakresu wykonywanych prac.
Kwota ta zostanie obliczona na podstawie Kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do
umowy. 3.2. Zmiany terminu wykonania zamówienia: a) Termin wykonania zamówienia wymieniony w
pkt 4 niniejszej siwz, lub wynikający z oferty, może ulec wydłużeniu jedynie w przypadku, gdy z winy
zamawiającego lub na jego wniosek nie będzie możliwe wykonywanie robót związanych z realizacją
zamówienia. W razie wystąpienia takiej sytuacji zostanie sporządzony protokół, który stanowił będzie
podstawę do ewentualnej zmiany terminu wykonania zamówienia. Dla ważności protokołu musi on
zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz upoważnionego
przedstawiciela Inwestora. b) Termin wykonania zamówienia może ulec skróceniu w przypadku
wcześniejszego wykonania zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w
przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. 5. Zamawiający dopuszcza zmiany
spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie
powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego
przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 6. Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany terminu wykonania w przypadku konieczności udzielenia na podstawie art. 67 ust 1
pkt 5 zamówień dodatkowych na wykonanie robót budowlanych nieobjętych zakresem zamówienia,
określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 7.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia
anomalii pogodowych, działania siły wyższej , okoliczności, których nie można było przewidzieć.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.wroblew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew, pok. nr 12.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew, pok. nr 12.
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

