Wolsztyn: Budowa miejsc postojowych przy ul. Bohaterów Bielnika
(przy stadionie) w Wolsztynie
Numer ogłoszenia: 7731 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
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 Wolsztyn , Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. (068)
347 45 00, faks 068 347 45 90.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolsztyn.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 miejsc postojowych przy ul.
Bohaterów Bielnika (przy stadionie) w Wolsztynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres przedmiotowego
zamówienia wchodzi m.in. wykonanie parkingu dla samochodów osobowych i autobusów, o
powierzchni miejsc postojowych i jezdni manewrowych łącznie 2640m2, o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej ażurowej na podbudowie z kruszywa łamanego, chodnika z kostki betonowej na
powierzchni 170m2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również roboty przygotowawcze usunięcie drzew w ilości 100 szt. i krzewów, roboty ziemne z transportem, oznakowanie, wymiana
przyłącza wodociągowego. Zakres prac uwzględnia m.in.: a). roboty przygotowawcze, ziemne i
rozbiórkowe; b). usunięcie drzew i krzewów łącznie z karczowaniem i wywiezieniem pni, korzeni i
gałęzi; c). ustawienie krawężnika, opornika i ścieku; d). wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
ażurowej na podbudowie - 2.640 m2; e). wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej pełnej
na podbudowie betonowej - 170,0m2; f). wykonanie ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej pełnej na
podbudowie betonowej - 100,00 m2; g). regulacje pionowa studzienek i zaworów; h). roboty
wykończeniowe; i). wymianę przyłącza wodociągowego (rura ciśnieniowa PCV fi110 - 103,00 mb; rura
PE fi 40 - 13,0mb, hydranty pożarowe)..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o maksymalnej wartości nie przekraczającej
30% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające polegać
będzie na wykonaniu robót tego samego rodzaju, co objęte niniejszym zamówieniem.
Zamówienie uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo z
zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie
prawem Zamawiającego - nie stanowi żądnego wiążącego zobowiązania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.
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: 100.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wysokośc wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest
zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
2.Forma wadium Wadium może być wniesione w : 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. nr 109 poz.1158 z
późn.zm.) 3.TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 3.1.W przypadku wnoszenia wadium w
pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK
S.A.,1 Oddział w Wolsztynie nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544 Najpóźniej w dacie i godzinie
składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na koncie Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty
(polecenie przelewu) Zamawiający zaleca dołączyć do oferty. 3.2.W przypadku wnoszenia wadium w
pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 rozdziału VI SIWZ kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej
koszulce, oryginał tego dokumentu.
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 wymaga spełnienia szczegółowych warunków dotyczących
przedmiotowego punktu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.2 A1 niniejszego rozdziału



SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować
posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej: - 2 zadania polegające na przebudowie lub budowie
drogi, placu lub miejsc postojowych w technologii nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
o powierzchni min. 1800 m2 każde z zadań. W przypadku składania oferty wspólnej
niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Dla potwierdzenia spełnienia wyżej
opisanego warunku Wykonawca winien złożyć dokument pn. Wykaz robót budowlanych
opisany w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w



postępowaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że dysponuje
niezbędnym sprzętem do wykonania zadania, w tym m.in.: -koparko-ładowarką o
pojemności łyżki min.0,25 m3, -wibratorem powierzchniowym o tonażu min. 80 kg, -walcem
statycznym samojezdnym o tonażu min.10 t. W przypadku składania oferty wspólnej
niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Dla potwierdzenia spełnienia wyżej
opisanego warunku Wykonawca winien złożyć dokument pn. Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych opisany w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o
oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia



spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca
wykaże, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą opisane poniżej uprawnienia
budowlane: - Osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy winna posiadać
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne
im, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych - min. 1 osoba; W
przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Dla potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć
dokument pn. Wykaz osób oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - dokumenty opisane w
rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają



dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie sytuacji ekonomiczno - finansowej: - wykonawca wykaże, iż posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia W przypadku składania oferty wspólnej
niniejszy warunek każdy z Wykonawców winien spełnić osobno. Dla potwierdzenia
spełnienia wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć opłaconą polisę wg
warunków opisanych w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i
dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami;



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;



wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu
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warunków
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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;

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)
W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz : a) dokumenty dotyczące : -zakresu dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, -charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem, -zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. (np.
według wzoru określonego w załączniku nr 12). b). w przypadku warunku opisanego w punkcie 1.5
niniejszego rozdziału dokument, o którym mowa w punkcie 2.2 A6 niniejszego rozdziału. Wykonawca
winien złożyć również: -Tabelę elementów scalonych; -Kosztorysy ofertowe; -Wymagane zapisami
SIWZ pełnomocnictwa. -Zamawiający zaleca również dołączenie do oferty parafowanego wzoru
istotnych postanowień umowy (przez osobę-/y/ uprawnioną-/e/ do reprezentowania wykonawcy w
przetargu) jako akceptację ich treści i warunków wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz dowodu wpłaty
wadium ( w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

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 - Termin wykonania - 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
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w opisanych poniżej
sytuacjach. a). Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji: -udzielenia w trakcie
realizacji umowy zamówień dodatkowych lub zamiennych , związanych z realizacją zamówienia
podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących
konieczność jego wydłużenia); -wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy
czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, -wystąpienia
okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron,
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w
szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji
publicznej; -pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez

Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez
organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; -wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas
niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany; -wystąpienia braków i wad w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentów budowy. -wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; b). Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie
może ulec zmianom w następujących sytuacjach : -w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy - o wartość niewykonanych robót (przedmiotowy zapis nie dotyczy przewidzianego już
zapisami SIWZ i Istotnych postanowień Umowy rozliczenia powykonawczego przedmiotu umowy), wykonania prac zamiennych - o wartość tych prac. c). Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na
skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; -pojawienie się na rynku materiałów
lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu
umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej
jakości robót; -pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; -konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych / technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. d). Inne możliwe
zmiany w postanowieniach umowy: -zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze
stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego,
akceptującą kandydata na stanowisko; -zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub
wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej
do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez
Zamawiającego w SIWZ); -zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych,
niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to
niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych
np. nadzoru budowlanego, PIP itp.; -zmiany w finansowaniu robót w poszczególnych okresach
związane ze zmianą budżetu , otrzymaną dotacją , pożyczką lub innymi środkami z zewnętrz; -zmiany
harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji w związku ze zmianą terminu wykonania robót lub
wprowadzeniem zmian w przerobie robót przypadających na poszczególne okresy rozliczeniowe; zmiana przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego
przedsięwzięcia; -zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.bip.wolsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, pok. nr 24. Opłata za SIWZ 200,00zł
(dwieście złotych 00/100).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, Biuro
Obsługi Klienta.
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 nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza
ustanowić dynamicznego systemu zakupów..
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

