Kępno: Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie
Numer ogłoszenia: 7523 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016
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 Kępno , ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie, tel. 62 78
25 800, faks 62 78 25 801.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kepno.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 drogi gminnej nr G9743 w
Olszowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania jest
realizacja zadania p.n. Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie, w zakresie określonym w
dokumentacji projektowej, w tym m.in.: 1) przebudowę nawierzchni drogi, 2) przebudowę zjazdu na
drogę gminną, 3) budowę chodnika z kostki betonowej strona lewa, 4) przebudowę zjazdów, 5)
budowę odcinka kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, 6) odtworzenie istniejącego rowu
drogowego otwartego, 7) przebudowę odcinków ogrodzenia prywatnych posesji, 8) zabezpieczenie
infrastruktury zlokalizowanej w istniejącym pasie drogowym, 9) wykonanie chodnika pomiędzy obecnie
zaprojektowanym chodnikiem a wiatą przystankową o długości około 17m szerokości 2,0m.
Konstrukcję chodnika należy wykonać jak w dokumentacji projektowej. 10) Inwestor dostarcza część
materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji / Zestawienie materiałów Inwestora - Załącznik nr 17. /
Wykonawca winien w cenie oferty ująć pozostałe materiały niezbędne do realizacji zadania
Zamówieniem objęte są również: - wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
oraz jego realizacja, - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją
zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót, - pełna
obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja
powykonawcza (4 egzemplarze), - wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych
podczas wykonywania robót, - dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień
branżowych, - przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu
zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp. - zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu

budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, - inne czynności wynikające z przepisów
branżowych bądź specyfiki zamówienia. Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na
składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk,
unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca. Materiały przydatne,
tj. kamień łamany Wykonawca przetransportuje i wbuduje na drodze gminnej wskazanej przez
Inwestora w odległości do 1km z przygotowaniem podłoża. Wykonawca dokona nasadzeń drzew w
ilości 10 szt. i zabezpieczy każde trzema palikami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
zakres zadania został określony w dokumentacji projektowej a także specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą
należy traktować jako ryczałtową. Wykonawca zamówienia przewidzieć wszystkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo
szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zamawiający przekaże
Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni po opracowaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu
przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Wykonawca zobowiązuje się do
rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy. Wykonawca dokona
geodezyjnego wytyczenia w terenie zakresu prowadzonych robót budowlanych i poinformowania
Zamawiającego o wynikach tego wytyczenia w terminie do 14 dni od przekazania terenu budowy.
UWAGA :Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia wykonywać prace w sposób
zapewniający dojazd do zakładów usługowych i produkcyjnych , posesji zlokalizowanych na terenie
objętym inwestycją. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w taki sposób ,
który umożliwia komunikację. Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności,
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Bezwzględnie należy zapoznać się z dokumentacją
techniczną (budowlaną) zadania. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z
terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz
elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie.
Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia
okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla
Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. Użyte w projekcie, STWIOR czy
przedmiarze robót nazwy urządzeń, materiałów oraz ich parametry techniczne i wymiary, które
mogłyby wskazywać lub kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania
materiału, urządzenia czy wyrobu danego producenta ani wskazać na dany wyrób, lub element.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i
urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych,
eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że
materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na
składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty,
opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty,
dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić,
że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty)..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6,
45.00.00.00-7.
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: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę
wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (wadium słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN) 2) Wadium
może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) 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 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3) Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN,
zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 4) W przypadku
składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być
wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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, 3)
kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty
gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: a)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
lub b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie tego Wykonawcy; lub c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, lub d) 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,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5) Wadium wnoszone w pieniądzu winno być
wpłacone na rachunek bankowy: w Banku Zachodnim WBK S.A.. Oddział w Kępnie nr rachunku 65
1090 1144 0000 0000 1400 3711 UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków na wskazany rachunek bankowy. 6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być
złożone w oryginale i wystawione na zamawiającego. 7) Wadium wnoszone w jednej z form opisanych
w pkt. 10.2.2)-5) SIWZ należy złożyć w oryginale, na adres podany do składania ofert najpóźniej w
terminie składania ofert, zgodnie z pkt. 15.1 SIWZ, w osobnej kopercie oznaczonej według zapisów
pkt. 15.3 SIWZ, z dopiskiem WADIUM. Za skuteczne wniesienie wadium w jednej z form opisanych w

pkt. 10.2.2)-5) SIWZ Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania Ofert
znajdować się będzie w siedzibie Zamawiającego. 8) Zamawiający dokona zwrotu wadium, w
przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust 1- 2 i 4. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 PZP,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1 Pzp, pełnomocnictw listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
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 określa szczegółowego warunku. Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć oświadczenie według zapisów punktu 9.1. SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie nawierzchni jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową o wartości brutto
minimum 400.000,00 zł każda (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć
będzie wszystkich wykonawców łącznie); Ocena spełniania w/w warunku udziału w
postępowaniu dokonana zostanie według zapisów punktu 9.1. niniejszej SIWZ. w
przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami



niezbędnymi do realizacji zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć oświadczenie według zapisów punktu 9.1. SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia, w zakresie niezbędnym, warunek dotyczący
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, iż dysponuje co
najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymująca się
doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.
Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę na stanowisko Kierownika Budowy, który

spełnia następujące wymagania: - w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym,
przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, Zamawiający określając ww.
wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394), Ocena spełnienia warunków zostanie


dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. Wykonawca zobowiązany jest

o

przedłożyć oświadczenie według zapisów punktu 9.1. 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)
Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed podpisaniem
Umowy przedłoży: a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod
umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia
woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru lub centralnej ewidencji); b) potwierdzenie wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) kosztorys ofertowy;

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 - 96
2 - okres gwarancji - 4

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. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2, 3 i 6 niniejszego rozdziału niedopuszczalne są istotne
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. 2. Dopuszczalne są jednak za zgodą Zamawiającego istotne zmiany zawartej umowy,

pod warunkiem, że dotyczą choćby jednej z kwestii określonych w ustępie 3 niniejszego rozdziału. 3.
Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć: 1) podwyższenia jakości, 2) zmiany w kolejności i
terminach wykonywania robót budowlanych oraz końcowego terminu wykonania umowy. 4. Jeżeli
zmiany, o których mowa w ust. 3, wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt
zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją - o konieczności lub nie - zmiany
pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 5. Warunkiem
dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę
zawierającego: 1) opis propozycji zmiany umowy, 2) uzasadnienie zmiany umowy, 3) obliczenie
kosztów zmiany, 4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 6. Zmiany,
o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem przemawia choćby
jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji
(użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienia sprawności i jakości ukończonych robót
budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania
robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót
lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego wykonawcę zatrudnionego przez
Zamawiającego lub przez inny podmiot niż Zamawiający, na terenie budowy, 7) zaistnienie
nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, niekorzystnych
warunków atmosferycznych - niskie temperatury poniżej minus 5 stopni w ciągu doby
uniemożliwiające prowadzenie prac, opady śniegu powyżej 15 cm grubości pokrywy a także skażeń
radiologicznych, chemicznych, biologicznych uniemożliwiających kontynuowanie umowy na
przewidzianych w niej warunkach, 8) siła wyższa. 7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania
przedłużenia terminu wykonania umowy jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcę, w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca. 8. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga podpisania aneksu do umowy,
pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.kepno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i
Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - SEKRETARIAT ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno.
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

