Nowy Sącz: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K
Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie wraz z budową
oświetlenia ulicznego
Numer ogłoszenia: 8397 - 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: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu , ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300
Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 018 4426488, faks 018 4426345.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.nowy-sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Powiatu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie wraz z budową oświetlenia
ulicznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje:
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy
Biegonickie w km 7+005,91 - 7+540,09 wraz z budową oświetlenia ulicznego w km 6+998 - 8+070 w
m. Żeleźnikowa Wielka. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, Szczegółowa
Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ. W przypadku, gdy w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub załącznikach pojawią się nazwy materiałów lub
towarów ze wskazaniem producenta lub zostały użyte znaki towarowe lub nazwy własne patentów lub
pochodzenia celem określenia przedmiotu zamówienia oznacza to, że Wykonawca ma prawo
zastosować inny materiał lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne,
jakościowe i użytkowe i dotyczy to całości zamówienia. W przypadku gdy w materiałach
przetargowych pojawiają się normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8,
45.31.61.10-9.
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: 29.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) - nie później niż w terminie składania ofert. 2.
Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu - wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany
poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 poz. 1814 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca,
który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą zostanie wykluczony.
4. Wadium w pieniądzu: Wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego nr: 34
1560 0013 2065 8549 1000 0003 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu na: Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie wraz z budową
oświetlenia ulicznego. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego do oferty należy załączyć kserokopię przelewu. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia
czasu wpływu wadium na swoje konto. 5. Wadium w pozostałych formach dopuszczonych
specyfikacją - oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w kasie Powiatowego Zarządu
Dróg w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 136 - w godzinach pracy Kasy Zarządu (08.00 - 14.00),
lub załączyć do oferty. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co
najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu
związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert,
końcowy termin ważności wadium o którym mowa w ust. 2 lit. b, c, d, e albo zostanie przedłużony
przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6. UWAGA: a) Zamawiający
zastrzega, że w razie składania gwarancji jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
wadium przetargowego, w treści gwarancji nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo
Zamawiającego do realizacji tych gwarancji. b) Gwarancje muszą określać bezwarunkowe prawo
Zamawiającego do realizacji gwarancji. c) Gwarancje, w których ograniczono prawa Zamawiającego
do spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających ze specyfikacji i ustawy uznane zostaną
jako nie spełniające warunków. d) Zamawiający uprawniony jest do potrącania z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy wszelkich należności powstałych w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy a w szczególności naliczonych kar umownych.
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

W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia w tym
zakresie szczególnych wymagań - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez



złożenie Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca wykaże, że: a) w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty polegające na budowie, odbudowie,
rozbudowie, przebudowie lub remoncie co najmniej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o powierzchni minimum 800,0 m2 Na potwierdzenie spełnienia warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży Wykaz robót budowlanych zgodnie z
zał. nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadni sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz
Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniana będzie ich łączna
wiedza i doświadczenie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma



obowiązku przedkładania ww. dowodów
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia - Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań - Wykonawca



potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający
wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednio wykwalifikowanym n/w personelem
posiadającym uprawnienia budowlane, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy
w specjalności: a) inżynieryjna drogowa, będących członkami właściwej Izby Samorządu
Zawodowego. Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów odpowiadające wymaganym uprawnieniom. Uwaga: Kierownik
budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane w podanej wyżej specjalności w
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie (zatem zakres uprawnień musi

odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem). Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Warunek
posiadania uprawnień budowlanych nie ma zastosowania do obywateli państw
członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, odpowiadające zakresem
uprawnieniom budowlanym pozwalającym na pełnienie odpowiedniej funkcji w zakresie
objętym umową, oraz posiadających odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji
zawodowych. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ i Oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ oraz Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej


Wykonawców oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

o

zamówienia - Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań - Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie Oświadczenie - załącznik nr 4 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 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;

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;

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;

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)
1. Wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2.
Uproszczony kosztorys ofertowy zawierający rozbicie na poszczególne pozycje, (zgodne z
przedmiarem robót - załącznik nr 8 do specyfikacji). Ponadto we wszystkich pozycjach i zestawieniach
winny być podane jednostki miar, ilości, ceny jednostkowe pozycji oraz wartość całej pozycji

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
W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami
wynikającymi z sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia: Okoliczności te dotyczą sytuacji gdy
nastąpi: I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: 1) warunkami
atmosferycznymi: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót
budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów - to jest wystąpienie
średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 10 dni lub
opadów atmosferycznych, których wystąpienie spowoduje uniemożliwienie prowadzenia robót
budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 2) warunkami geologicznymi,
terenowymi, archeologicznymi, wodnymi: a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe - istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; b)
niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; c) wykopaliska archeologiczne, szkody
górnicze, nie przewidywane w SIWZ. 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; b) konieczność
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 4) zmiany będące następstwem działania organów
administracji lub sądów: a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, c) konieczność uzyskania
wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nieprzewidziano przy
zawieraniu umowy, II. zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1) Zmiany technologiczne: a)
pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy; b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
poziom wód podziemnych, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; Zmiany wskazane w pkt. II.1 będą
wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a
Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w
kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Zwiększenie kosztów w przypadkach, o których
mowa w punkcie II.1 nastąpi w oparciu o nakłady wyszczególnione w Katalogach Nakładów
Rzeczowych przy uwzględnieniu średnich wartości wskaźników cenotwórczych oraz cen robocizny,
materiałów i sprzętu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. w
kwartale poprzedzającym kwartał realizacji roboty. 2) Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych
ustawach, b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem

lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ, c) zmiana o, której mowa w pkt 2)b) będzie
niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny
ofert, chyba że w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu lub
wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba, zamieniona. 3) Zmiany organizacji
spełniania świadczenia: a) zmiana szczegółowego harmonogramu robót budowlanych bez zmiany
ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów
spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany
wynagrodzenia; b) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować
braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. III. Pozostałe zmiany:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiana sposobu
rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 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) kolizja z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną
ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie
ustalone z zachowaniem zasad do udzielania zamówień dodatkowych; 5) wydłużenie okresu
gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; 6) zmiana spowodowana wprowadzaniem robót zamiennych,
które wynikają ze zmian projektu budowlanego lub konieczności opracowania nowego projektu
budowlanego; 7) wprowadzenie, usunięcie lub zmiana podwykonawcy; określenie zakresu rzeczowofinansowego robót; wprowadzenie wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z możliwością
wystawienia faktur przez podwykonawców bezpośrednio na Zamawiającego, wprowadzenia numeru
konta podwykonawcy. Określenie wartości nowych, nie występujących w Kosztorysie ofertowym
pozycji nastąpi w oparciu o nakłady wyszczególnione w Katalogach Nakładów Rzeczowych przy
uwzględnieniu średnich wartości wskaźników cenotwórczych oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. w kwartale
poprzedzającym kwartał realizacji roboty. Określenia wartości robót dla których istnieją pozycje
Kosztorysu ofertowego nastąpi w oparciu o stawki określone w Kosztorysie ofertowym. IV. Wszystkie
powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. V. Nie stanowi istotnej zmiany
umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z
obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany
osób wskazanych do kontaktów między stronami
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pzd.nowy-sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd
Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul.
Wiśniowieckiego 136, pok. nr 13.
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: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,
który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
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

