Mogilno: Budowa dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul.
Olszaka i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie oraz rozbudowa
kanalizacji deszczowej.
Numer ogłoszenia: 6477 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
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 Mogilno , ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3185520, faks 052 3152693.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mogilno.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 dróg gminnych stanowiących ul.
Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane i inne prace w zakresie: 1.1.1. Branża drogowa: -budowa
nawierzchni ul. Łuczaka z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, jako pieszo - jezdni na odcinku od ul.
Mrugowskiego do ul. Niewiadomskiego, -budowa nawierzchni ul. Olszaka z betonowej kostki brukowej
gr. 8, cm jako pieszo - jezdni na odcinku od ul. Łuczaka do końca, łącznie z poszerzeniem na
końcowym odcinku, -budowa nawierzchni ul. Niewiadomskiego z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
jako pieszo - jezdni na odcinku od ul. Łuczaka do ul. Brodowskiego; 1.1.2. Branża kanalizacyjna: wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w ulicy Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego z
wpustami drogowymi bez osadnika, z osadnikami, studzienek osadnikowych i studni rewizyjnej, wykonanie korytek ściekowych z dwóch rzędów kostki betonowej K-20 gr. 14 cm. 1.2. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (
zwanej w dalszej części SIWZ): a) Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, b) Załącznik nr 8 oraz nr 8a - Przedmiar robót, c) Załącznik nr 9 - Dokumentacja
projektowa. 1.3.W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca może zapoznać się z terenem
robót, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.
1.4.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej. 1.5.Wykonawca jest
zobowiązany do: utrzymywania porządku na placu budowy, zabezpieczenia zgromadzonych

materiałów oraz zapewnienia właściwego oznakowania placu budowy, umożliwienia dostępu do
przyległych nieruchomości ich właścicielom i użytkownikom oraz bezkolizyjnego funkcjonowania
obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji. 1.6.Wykonawca udzieli gwarancji
minimalnej 36 miesięcznej do maksymalnej 72 miesięcznej na przedmiot umowy, licząc od daty
końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga aby proponowane okresy gwarancji oraz rękojmi były
równe w ilości miesięcy tzn. aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi. 1.7.W przypadku
wskazania przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów, certyfikatów oraz
świadectw pochodzenia materiałów lub urządzeń, dopuszczalne jest zaproponowanie przez
Wykonawcę w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych tzn. o parametrach nie gorszych niż
przedstawione w w.w dokumentach. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. W
przypadku zastosowania w ofercie innych odpowiedników rynkowych, na wykonawcy spoczywa
obowiązek udokumentowania w ofercie, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez
projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą
posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5.
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: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 8.Wadium 8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości: 15.760,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł)
Wadium może być wnoszone w następującej formie: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) w 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 ze zm.). Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi zachowywać
ważność przez okres związania ofertą tj. 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
8.2. Wadium wnoszone w: a) pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Millennium S.A. Mogilno, nr konta 51 11 60 22 02 0000 0000 60 88 76 59 .
Suma wadium winna znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 2 lutego 2016r. do godz. 11:00.
Przelew bankowy winien zawierać konto Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium oraz
nazwę przedmiotu zamówienia. b) w pozostałych formach (oryginał) należy złożyć w kasie Urzędu

Miejskiego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1 pokój nr 113 do godz. 11:00, a kopię dołączyć do oferty. c)
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, powinna spełniać co
najmniej następujące wymogi: -ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Mogilno, -określać kwotę
gwarantowaną w złotych (ustaloną w SIWZ), -określać termin ważności gwarancji (wynikający z
SIWZ), -określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją (wynikającą z SIWZ), zawierać zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na każde żądanie zapłaty. 8.3. Wykonawca, który w terminie nie wniesie wadium
zostanie wykluczony z niniejszego postępowania. 8.4.W przypadku, gdy o niniejsze zamówienie
ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub spółka osobowa,
wówczas w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej, czy ubezpieczeniowej,
dokumenty te winny wskazywać nazwę wszystkich Wykonawców, wskazanie gwaranta, wskazanie
jego siedziby oraz wszystkich warunków określonych w punkcie 8.2. SIWZ. 8.5. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.6.W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców
(konsorcjum), w treści gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być zawarty
pełny skład wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wniesienie wadium w takim
przypadku tylko przez jednego z wykonawców będzie podstawą do wykluczenia wykonawców z
postępowania.
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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający dokona oceny

spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Posiadają wiedzę i doświadczenie, co zostanie potwierdzone w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykazem robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących co najmniej jedną
robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy drogi w celu wykonania drogi o
nawierzchni z kostki betonowej o długości nie mniejszej niż 560m z podaniem 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 - załącznik nr 4 do SIWZ, Do wykazania spełnienia przedmiotowego
warunku koniecznym jest wykazanie się wykonaniem co najmniej jednej takiej roboty
budowlanej. Dowodami, o których mowa w pkt 5.1.2) są: a) poświadczenie; b) inne
dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.2a); W przypadku
kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni
kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za
szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy - załącznik nr 6 do SIWZ. Ocena spełniania
warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót i dowodów
czy zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane z zasadami


sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie

o


złożonego dokumentu przez Wykonawcę wg formuły spełnia nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ w

o

szczególności: -kierownik robót drogowych, -kierownik robót kanalizacyjnych. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego


dokumentu przez Wykonawcę wg formuły spełnia nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający żąda dołączenia do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego

o

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalna wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia Wykonawcy powinna wynosić
900.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie
dokumentu złożonego przez Wykonawcę.
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;



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.

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:


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;



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;



wykonawca

powołujący

się

przy
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w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Załącznik nr 1- Formularz oferty wraz z składnikami cenotwórczymi, 2.Załącznik nr 2- Oświadczenie
z art.22 ust.1 oraz art.24 ust.1, 3.Załącznik nr 2a- Oświadczenie grupa kapitałowa, 4.Załącznik nr 3Wzór Umowy, 5.Załącznik nr 3.1 Tabela elementów scalonych, 6.Załącznik nr 4- Wykaz
wykonywanych robót, 7.Załącznik nr 5- Wykaz robót, które zostaną powierzone podwykonawcom,
8.Załącznik nr 6- Zobowiązanie innego podmiotu, 9.Załącznik nr 10- Wykaz osób

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 i rękojmi (GR) - 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
Zmiany w umowie mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1.Zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej
zmiany. 2.Do automatycznej waloryzacji wynagrodzenia w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego dochodzi, gdy w trakcie jego realizacji zmianie ulegnie ustawowa stawka podatku VAT. W
tym celu nie jest konieczna zmiana postanowień umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego, zaś
waloryzacja dokonywana jest odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.mogilno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Mogilnie, ul.Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, pokój nr 212.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mogilnie, ul.Narutowicza 1, 88-300 Mogilno,
pokój nr 106..
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

