Wronki: Budowa chodników - ul. Łąkowa i ul. Topolowa we
Wronkach
Numer ogłoszenia: 8513 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
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 Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy , ul.
Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 67 2545300, faks 67 2545328.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.wronki.pl



Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników - ul. Łąkowa i ul.
Topolowa we Wronkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia
obejmuje przebudowę drogi gminnej polegającą na utwardzeniu powierzchni terenu w granicach pasa
drogowego - ul. Topolowa i Łąkowa w m. Wronki, tj.: a) Roboty rozbiórkowe, b) Roboty ziemne, c)
Wykonanie elementów betonowych - ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej
(C12/15), d) Roboty nawierzchniowe: - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm
typu cegła - kolor szary, - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm typu behaton kolor czerwony, e) Roboty pozostałe. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załącznikach
do SIWZ, tj. w przedmiarze robót, projekcie budowlanym, projekcie stałej organizacji ruchu i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestycja realizowana jest na
podstawie zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów (materiałów)
równoważnych w stosunku do tych, które wskazane zostały w Dokumentacji, zgodnie z art. 29 ust. 2 i
3 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie
obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie UE oraz będą miały parametry takie
same lub zbliżone do tych, które określone zostały w ww. dokumentach. Wyroby budowlane objęte
zamówieniem powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy

europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia
AB.6743.536.2015 z dnia 08.07.2015 r..
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, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7,
45.11.12.00-0, 45.23.32.53-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8, 34.92.21.00-7.
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: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych
00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.
6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)
gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę
dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (przedmiot zamówienia), 3) kwotę gwarancji,
4) okres obowiązywania gwarancji, 5) oświadczenie gwaranta o bezwarunkowości gwarancji, z
jednoczesnym zobowiązaniem do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego (beneficjenta) lub inny równoważny zapis, 6) oświadczenie, iż zapłata nastąpi w
przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 46 ust. 4a, art. 46 ust. 5). 4.
Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 2 lit. b i e. 5.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Każdy
dokument wadialny powinien zostać wystawiony na beneficjenta: Gmina Wronki ul. Ratuszowa 5, 64510 Wronki. 7. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy we Wronkach; Nr rachunku: 96 8961 0002 0000 0000 0752 0003 z dopiskiem
WADIUM dot. ZP.271.5.2016. 8. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znajdować się na
wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 8 lutego 2016 r.
do godz. 12:00. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na
wskazane konto Zamawiającego (zaleca się wpłatę wadium najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień
składania ofert z uwagi na operacje bankowe). Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie

dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 9. W
przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 10. W przypadku wniesienia wadium w innej
formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do
oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia
oferty. Do oferty należy załączyć również kserokopię tego dokumentu potwierdzonego za zgodność z
oryginałem. 11. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 12. Zamawiający będzie zwracał wadium zgodnie z
zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
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

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór



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

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa
zamówienia, których przedmiotem było wykonanie (budowa, przebudowa, remont,
modernizacja) nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub kostki brukowej lub kostki
granitowej o powierzchni min. 500,00 m2 każda. Roboty te muszą obejmować wykonanie
takiego obiektu jak na przykład: droga, ulica, ciąg pieszo-rowerowy, plac
postojowy/parkingowy, chodnik. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na
podstawie wykazu robót budowlanych złożonego przez Wykonawcę (załącznik nr 5 do
SIWZ) wraz z załącznikami - dowodami. Dowody należytego wykonania robót budowlanych
powinny mieć postać poświadczenia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia powinien dostarczyć inne
dokumenty. Wskazane jest aby dowody potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie
robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone zawierały co najmniej: 1) wskazanie, że Wykonawca realizował roboty, których
dokumenty dotyczą, 2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, 3)
przedmiot / rodzaj wykonanych robót, 4) wartość wykonanych robót, 5) datę i miejsce
wykonania, 6) opinię stwierdzającą, że roboty wykonano zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i zostały one prawidłowo ukończone lub opinię równoważną, 7) identyfikację
oraz podpis osoby upoważnionej. Konieczne jest, aby przedkładane dowody
potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały jednoznaczne i nie budzące
wątpliwości potwierdzenie należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z wykazem



informacji.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

o

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór


stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli

o

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która posiada uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi). Zamawiający
określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów* oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z
2016 r., poz. 65). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6
do SIWZ. *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej,
które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od
których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania
wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). Wskazana powyżej osoba musi
posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie
posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w


kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

o

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;


oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca ponadto przedkłada: 1) Oświadczenie w związku z art. 26 ust. 2d Pzp (sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 2) Listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, w przypadku Wykonawców należących do grupy kapitałowej. 3) Formularz ofertowy
(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 4) Kosztorys ofertowy
sporządzony w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o przedmiar robót
Zamawiającego - zgodne w zakresie przedmiotu robót. Kosztorys ofertowy uproszczony musi
zawierać zestawienie ilościowo - wartościowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz zastosowane
narzuty: koszty pośrednie i zysk. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do wyceny
wszystkich elementów (pozycji) z przedmiaru robót załączonego do SIWZ. Zamawiający w zakresie
zmian obmiaru dopuszcza jedynie takie zmiany, które nie wpływają na całościowy obmiar wycenianej
pozycji, np. szt. 1 - kpl. 1, 100m2 4 - 400 m2. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do
dokonywania zmian w pozycjach zawartych w przekazanym przedmiarze robót (np. dopisywania
pozycji, zmiany ilości robót, itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczenia ilości
robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury
pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. W kosztorysie ofertowym należy podać wartość robót w zł netto,
wartość podatku VAT w zł i wartość robót w zł brutto, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca
polega na zasobach innych podmiotów (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do
SIWZ) lub inne dokumenty udowadniające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz że stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające
następujące informacje: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób ich
wykorzystania przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie
łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia. 6) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie
pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać
udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 7) Dowód wniesienia
wadium.

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 - 95
2 - Okres gwarancji - 5

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
1. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i mogą być wprowadzane w przypadkach niżej opisanych. Zmiany
przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę
zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany
zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie
Wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na terminy wykonania robót budowlanych. 2. Zamawiający
dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku konieczności dokonania zmian projektowych, które
są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzonego zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania błędów w tej dokumentacji. 3. Zamawiający dopuszcza
zmianę niniejszej umowy w przypadku zmiany w zakresie i wykonywaniu robót, wynikające z
przeprowadzonych ekspertyz stanu technicznego obiektu/ów znajdującego/ych się w strefie
oddziaływania wykopu, ekspertyz geotechnicznych oraz innych ekspertyz wskazujących na
konieczność zmian sposobu wykonywania robót budowlanych. 4. Jeżeli zmiany, o których mowa w
niniejszej umowie wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony
przez organ architektoniczno - budowlany - jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego)
zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji autora
projektu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 5. W szczególności Zamawiający
dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w szczególności: a)
klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej np. 14 dni
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w
szczególności: ujemna temperatura powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych,
obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; c) niewypały i
niewybuchy; d) wykopaliska archeologiczne, występowanie źródeł podziemnych; e) odmienne od
przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych.
2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności
wstrzymanie robót przez Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni. 3) Przyczyny zewnętrzne
niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w
szczególności: a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; b) protesty mieszkańców. 4) Inne: a)
wykonanie koniecznych robót zamiennych, b) wystąpienie robót dodatkowych, których wykonanie jest
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. 6. Ponadto Zamawiający
dopuszcza zmiany skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: 1)

Zmian w ilości i jakości robót budowlanych lub innych czynności jakie Zamawiający uzna za
niezbędne, a Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do takich zmian oraz zapewnić
zastosowanie się do takich zmian przez podwykonawców, zmiany te w szczególności mogą polegać
na: a) zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości, zakresu prac, robót, czynności, b) pominięciu
poszczególnych prac, robót, czynności, c) zmianie - określonej harmonogramem rzeczowofinansowym kolejności wykonywania prac, robót, czynności, gdy wpłyną one na wartość zamówienia,
d) wykonaniu robót zamiennych, gdy wpłyną one na podwyższenie wartości zamówienia. 2)
Wykonawca może proponować wprowadzenie zmian w zakresie określonym w ust. 6 pkt 1.
Wprowadzenie takich zmian może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. 3) Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian
dotyczących wykonywanych prac, robót, czynności bez pisemnego polecenia lub pisemnej zgody
Zamawiającego. 4) Wszystkie wprowadzone zgodnie z powyższymi przepisami zmiany dotyczące
prac, robót, czynności związanych z realizacją inwestycji zostaną niezwłocznie ujęte przez
Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 5) W przypadku gdy zmiany o których mowa w
ust. 6 pkt 1 doprowadzą do zmiany haromonogramu rzeczowo-finansowego w taki sposób, że wartość
prac i robót w nim przewidzianych ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, w sposób proporcjonalny
ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy. 6)
dokonania zmiany technologicznej, a w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów
wskazanych w dokumentacji zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, a
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b) pojawienie się na
rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu
zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; c) pojawienie się nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamówienia; d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji
zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, e)
odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki terenowe, w szczególności istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, skutkujące
niemożliwością wykonania zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub
materiałowych; f) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 7) Zmiany, o których
mowa w lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym
Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku
są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 10%. Wzrost wynagrodzenia może zostać
wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie. 8) Zmiany, o których mowa w lit. e mogą być
wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych,
oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego
powodu kosztom. 9) Każda ze wskazywanych w pkt. 6 lit. a - f) zmian może być powiązana z
obniżeniem wynagrodzenia. 7. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w następującym
innym zakresie: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług
(VAT). W przypadku podwyższenia stawki VAT wynagrodzenie w zł brutto ulegnie podwyższeniu, a w
przypadku obniżenia - zmniejszeniu. Zmiana stawki VAT nie wpłynie na zmianę kwoty w zł netto; 3)

rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku
z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 4) zmiana podwykonawców, których udział w
realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. 8. Wszystkie powyższe postanowienia
niniejszego § stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana
dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); b) zmiany danych
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) udzielenie zamówień
dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 10. Zmiany mogą być dokonane
tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 11. Zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym §, może nastąpić tylko i
wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak
niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.wronki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.02.2016 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wronki ul.
Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, biuro nr 6 - 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: Nie dotyczy.
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

