Radziejowice: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z
przyłączami w miejscowościach Radziejowice i Tartak Brzózki w
gminie Radziejowice
Numer ogłoszenia: 473 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016
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 Radziejowice , ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, woj.
mazowieckie, tel. 46 8577171, faks 46 8577120.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radziejowice.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 kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Radziejowice i Tartak Brzózki w gminie
Radziejowice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach
Radziejowice oraz Tartak Brzózki, gm. Radziejowice.
2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje rozbudowę kolektorów kanalizacyjnych podciśnieniowych
z przyłączami grawitacyjnymi w miejscowości Tartak Brzózki na przedłużeniu ul. Letniskowej w
kierunku północnym wraz z odejściami bocznymi i rejon ul. Krętej oraz w miejscowości Radziejowice
odgałęzienia boczne od ul. Przemysłowej, przedłużenie sieci w ul. Sadowej do ul. Jutrzenki,
rozbudowę sieci w ul. Kwiatowej i ul. Migdałowej.
Na ww. obszarze i w jego sąsiedztwie zlokalizowana jest: sieć energetyczna napowietrzna i
podziemna, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa.
3. Ogólny zakres rzeczowy zamówienia przedstawia się następująco:
a) kolektory podciśnieniowe z rur:
PE 160 mm L= 1 066,0 m,
PE 125 mm L= 2 628,0 m,
PE 90 mm L= 166,0 m,
---------------------------------------

ŁĄCZNIE : L= 3 860,0 m,
b) przewody tłoczne z rur : PE 63 mm L= 239,0 m,
c) rurociągi grawitacyjne fi 200 PVC S: łączna długość L= 534,0 m,
d) rurociągi grawitacyjne fi 160 PVC S: łączna długość L= 1 092,0 m,
e) przyłącza grawitacyjne fi 160 PVC N: łączna długość L= 576,0 m,
f) studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m, 3,05m) wyposażone w
zawór podciśnieniowy ISEKI dz 90mm - 34 szt.,
g) przepompownia przydomowa PD w typowym zbiorniku z PE z pompą (1 szt.) z rozdrabniaczem o
param. Q=2,6 l/s, H=13,9m, N=1,7kW - 1 szt.,
h) studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego fi 400 mm, na sieci - 91 kpl.,
i) studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego fi 400 mm, na przyłączach - 21 kpl.,
j) ilość podłączonych posesji: 63 szt.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są
w dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załączniki do siwz.
5. Zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach
przedmiotowego zamówienia podany jest w załączonej do siwz dokumentacji projektowej wykonawca złoży ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie zakresu
wynikającego z załączonej dokumentacji projektowej.
6. Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego - przedmiar robót nie jest dokumentem
podstawowym do wyceny oferty. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy.
7. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze
skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego. W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona
zakres rzeczowy wynikający z siwz i załączników do siwz tj. m.in. dokumentacji projektowej i stwiorb,
oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze umowy.
8. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością,
zgodnie z dokumentacją projektową, stwiorb, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
9. Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być
nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i
gatunkowym wymaganiom określonym w normach i stwiorb.
10. Rozwiązania równoważne:
a) Podane w opisach przedmiotu zamówienia parametry lub ewentualne nazwy własne nie mają na
celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwań funkcjonalnych, technicznych i jakościowych zamawiającego. Koncepcja
programowo-przestrzenna kanalizacji podciśnieniowej dla gminy Radziejowice proponuje system
kanalizacji podciśnieniowej. Sieć przewodów zaprojektowana została według wytycznych technologii
ISEKI tak aby całość (sieć istniejąca oraz projektowana) stanowiła zwarty układ hydrauliczny.
b) Wszystkie ewentualne wskazania należy rozumieć jako określenie minimalnych wymagań
parametrów funkcjonalnych, technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i
urządzeń równoważnych.
c) Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych
wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu
funkcjonalnego, technicznego i jakościowego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i

urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych winien potwierdzić
zamawiający..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 Pzp.
2) Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego.
3) Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych

niniejszym zamówieniem
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9.
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: 31.08.2016.

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 5000 zł,
słownie: pięć tysięcy złotych.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego:
konto sum depozytowych
Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, Oddział Radziejowice.
Nr rachunku: 97 9302 1014 3900 0909 2000 0020.
Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
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 szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia ww. warunku.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku zamawiający żąda złożenia oświadczenia o



spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 3 do siwz
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu z należytą starannością w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. zamówienia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o łącznej długości tej sieci wynoszącej
minimum 2000mb.
Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na



podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia ww. warunku.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku zamawiający żąda złożenia oświadczenia o



spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 3 do siwz
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia następujące
osoby:
a) Kierownik budowy - kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą
przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie
odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na



podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej: 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej
niż 400 tys. zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na

podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:



wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;



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

lub

wykonanych

nienależycie

Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych oraz złożenia
poświadczeń dotyczy robót określonych w pkt III.3.2) ogłoszenia, tj.: min. 1 zamówienia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o łącznej długości tej sieci
wynoszącej minimum 2000mb;


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



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



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

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:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 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;



wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

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;

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. 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.
2.1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VI siwz, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w
celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.2. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich
udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego
podmiotu w wykonanie zamówienia taki dokument musi zawierać wyraźne nawiązanie do
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
W przypadkach polegania na zasobach innych podmiotów musi zaistnieć stosowna sytuacja, w świetle
której tego rodzaju udostępnienie będzie miało wymiar realny. Zamawiający zatem może zażądać
m.in. deklaracji o solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego wraz z wykonawcą za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
W szczególności udostępnienie wskaźników ekonomicznych podmiotu trzeciego (opłaconej polisy) nie
będzie uznane za spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w przypadku gdy ich udostępnienie
nie będzie miało realnego wymiaru, gdyż są to dane nierozerwalnie związane z konkretnym
podmiotem.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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 - 0.9



2 - Rękojmia oraz gwarancja jakości - 0.1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach:
a) W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy, jeżeli
konieczność jego zmiany będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz od
Wykonawcy, w tym w szczególności mogą to być:
- przyczyny związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie
robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem,
- awarie systemów komunikowania,
- niezależne od Stron Umowy zakłócenia systemów technicznych uniemożliwiające prowadzenie
robót,
- nieprzewidziane przeszkody o charakterze obiektywnym,
- przypadki siły wyższej, przy czym za siłę wyższą rozumie się ogólne określenie przyczyny sprawczej
zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad
którym człowiek nie panuje;
oraz każda ze Stron Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugą Stronę
Umowy o ich zaistnieniu.
b) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia, o czym mowa w Umowie oraz w siwz rozdz. XX pkt 3 i 4, z zastrzeżeniem
nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Umowie zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności
powstałych w związku z wskazanymi w tym zdaniu zdarzeniami (roboty zamienne lub ograniczenie
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia).
c) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej lub stwiorb na etapie wykonywania
przedmiotu zamówienia - gdy okoliczność ta wywarła konieczność zmiany wynagrodzenia, odbioru
robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku ze wskazanym w tym zdaniu
zdarzeniem (wada dokumentacji projektowej) i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania
przedmiotu zamówienia groziłaby powstaniem budowli obarczonej wadą.
d) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, a w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT.
Szczegółowo informacje dotyczące zmian umowy zawarte są w siwz oraz we wzorze umowy
stanowiącej załącznik do siwz.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.radziejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Radziejowicach, ul. Kubickiego 10..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.01.2016 godzina 11:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10.
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

