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Ogłoszenie nr 530758-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.

Gmina Międzyrzecz: Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji
deszczowej w Kaławie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul.
ul. Rynek 1 , 66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail
zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miedzyrzecz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
www.bip.miedzyrzecz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi nr 003532F wraz z
budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie
Numer referencyjny: WRG.271.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława,
gmina Międzyrzecz. 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem przebudowę
drogi gminnej nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w miejscowości
Kaława gmina Międzyrzecz. Przebudowywany odcinek drogi usytuowany jest w centralnej części
miejscowości Kaława, w obszarze zabudowanym, w którym przeważa zabudowa jednorodzinna wraz
z obiektami użyteczności publicznej. Przedmiotowa inwestycja została podzielona na dwa zadania:
zadanie kwalifikowane i zadanie niekwalifikowane w skład których wchodzi: 2.1. ZADANIE
KWALIFIKOWANE: 1) Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (wzdłuż krawężnika
należy wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu CEGŁA
obniżony względem powierzchni jezdni o 1 cm.) Przebudową drogi w ramach zadania
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kwalifikowanego objęty jest odcinek drogi zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako DR
1 – długość ≈ 446,64 mb. 2) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z bkb typu BEHATON gr. 8 cm, kolor
grafitowy. 3) Wykonanie chodników o nawierzchni z bkb typu CEGŁA, koloru szarego gr. 6 cm; chodnik zlokalizowany w pasie drogowym działki nr 322/3 (chodnik lewostronny o długości ≈410m,
chodnik prawostronny≈68m). 4) Wykonanie w ciągu drogi DR1 wyniesionego przejścia dla pieszych o
nawierzchni z kostki brukowej typu BEHATON gr. 8cm, kolor grafitowy. 5) Wykonanie dwóch zatok
postojowych z bkb typu BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy a) Zatoka postojowa nr 1 zlokalizowana
wzdłuż jezdni przeznaczona do parkowania równoległego-początek na km 0+024,02, koniec na km
0+090,52 b) Zatoka postojowa nr 2 zlokalizowana wzdłuż jezdni i przeznaczona do parkowania
prostopadłego – początek na km 0+242,42, koniec na km 0+267,42 6) Wykonanie przebudowy i
bieżącej konserwacji skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 003532F (DR1) z drogą
powiatową nr 1268F polegającą na dowiązaniu bitumicznej nawierzchni drogi gminnej do krawędzi
jezdni drogi powiatowej również o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem częściowego remontu
nawierzchni drogi powiatowej o powierzchni ≈114m2. 7) Wykonanie kanalizacji deszczowej – w
obrębie działek nr 322/3, 322/2, 106 z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika
retencyjnego na działce nr 106 z wykonaniem separatora związków ropopochodnych zespolonego z
osadnikiem zawiesin mineralnych. 8) Wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED– lamp 16 szt. 9) Wykonanie wycinki drzew – szt. 3. 10) Wykonanie rur ochronnych. 11) Wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu – zgodnie z załączonym
projektem stałej organizacji ruchu. 12) Wykonanie zieleni obustronnie (trawa siewem wraz z
humusowaniem) – dotyczy całej szerokości pasa drogowego odcinka drogi oznaczonej jako DR1. 13)
Wykonanie projektu oraz oznakowania czasowej organizacji ruchu. 14) Dokonanie regulacji
wysokościowej wszelkich studni, urządzeń itp. zlokalizowanych w ciągu planowanej drogi, zjazdów
czy zatok postojowych. Regulacji należy dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną w taki sposób aby
zapewnić bezpieczne funkcjonowanie drogi oraz istniejących urządzeń. 2.2. ZADANIE
NIEKWALIFIKOWANE: 1) Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (wzdłuż
krawężnika należy wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej
typu CEGŁA obniżony względem powierzchni jezdni o 1 cm.) Przebudową drogi w ramach zadania
niekwalifikowanego objęty jest odcinek drogi oznaczony na projekcie zagospodarowania jako DR 2 –
długość ≈ 34,64 mb. 2) Wykonanie odcinka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typ CEGŁA
gr. 6 cm – elementy chodnika o powierzchni ≈43,5m2. 3) Wykonanie zjazdu o nawierzchni z EKO –
KOSTKI gr. 8 cm– dotyczy zjazdu do działki nr 106. 4) Wykonanie wycinki drzew – szt. 7. 5) Wywóz
i pocięcie na odcinki do 40 cm pni wszystkich 10 drzew nadających się na opał i ich przewiezienie na
plac magazynowy spółki gminnej PUBR Międzyrzecz ul. Reymonta oraz wywóz pozostałych gałęzi,
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ścinek, trocin i ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach. 6) Wykonanie zieleni obustronnie
(trawa siewem wraz z humusowaniem) – dotyczy całej szerokości pasa drogowego odcinka drogi
oznaczonej jako DR2. 7) Wykonanie przebudowy skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr
003532F (DR2) z drogą powiatową nr 1268F polegającą na dowiązaniu bitumicznej nawierzchni drogi
gminnej do krawędzi jezdni drogi powiatowej również o nawierzchni bitumicznej. 8) Wykonanie
oświetlenia drogowego w technologii LED– lamp – 1 szt. 9) Wykonanie geodezyjnego operatu
powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót dla całego odcinka drogi
DR1 i DR 2. UWAGA !!! Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę
możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy, do zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej ulicy,
szkoły, zakładów oraz domów. 3. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne
do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty transportu materiałów i urobku,
geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót, oraz
wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. Mapy
powykonawcze należy opracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF.
W cenie ofertowej należy również przewidzieć kamerowanie wykonanych sieci deszczowych. 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia innemu wykonawcy części placu budowy bez
wpływu na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 5. Wykonawca zobowiązany jest
rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 10 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy – protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi do 14 dni od daty podpisania umowy. W
przypadku nie rozpoczęcia realizacji robót w wyżej wskazanym terminie wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary w wysokości 2.000 zł brutto za każdy dodatkowy dzień zwłoki w rozpoczęciu
realizacji robót. 6. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje
koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń
infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z
nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w
cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia
pracownikom MPWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Świętym Wojciechu m. in. wejścia na plac budowy
celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń wod-kan. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego a także pokryje koszty napraw. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu
zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym
do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 8. W przypadku wątpliwości Zamawiającego
co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez
Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest
uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową
jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 9. Wykonawca zobowiązany jest do
przewiezienia materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania na plac
magazynowy spółki gminnej PUBR Międzyrzecz ul. Reymonta. Zamawiający wskaże dokładne
miejsce składowania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania takich jak
m.in. kostka betonowa typu POLBRUK, kostka kamienna i inne oraz urządzeń. Transport materiałów
rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania odbywać się powinien w takich warunkach
aby transportowany materiał nie uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu. W cenie ofertowej należy
przewidzieć zabezpieczenie przewożonych materiałów nadających się do ponownego wbudowania.
Przewożony materiał w miejsce wskazane przez Zamawiającego należy zdać za pokwitowaniem w
celu ilościowego rozliczenia Wykonawcy z materiałów rozbiórkowych nadających się do
wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu materiału rozbiórkowego
bez jakichkolwiek zanieczyszczeń w postaci np. ziemi, gruzu czy innych elementów pochodzących z
rozbiórki. W tym celu materiał pochodzący z rozbiórki (przeznaczony do zwiezienia w miejsce
wskazane przez Zamawiającego), Wykonawca winien jest przebrać na placu budowy w celu jego
oczyszczenia. 10. Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia
robót ziemnych kolizje ze zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres
usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich
dana kolizja ma zostać usunięta. 11. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy
prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez MS BIURO
PROJEKTOWE MICHAŁ SROKA z Gniezna. Na mapie poglądowej kolorem niebieskim zaznaczono
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zakres zadania niekwalifikowanego. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących
zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w dokumentacji znaków
towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13.
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w związku z czym terminowość
przedmiotowej inwestycji jest sprawą nadrzędną. W przypadku utraty dofinansowania z powodu
nieterminowego zakończenia przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży
Wykonawcę kwotą utraconego dofinansowania. 14. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie
niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i
zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający do niniejszej specyfikacji załączył przedmiar robót, który
stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców przy sporządzeniu oferty cenowej.
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonej dokumentacji
projektowej oraz SIWZ. 15. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia – robót drogowych w zakresie nawierzchni drogi. 16.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty
budowlane w zakresie branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej, objęte przedmiotem zamówienia.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29
ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233222-1
45316110-9
45232130-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia).

2018-03-13 14:28

10 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e7d19...

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub
podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej 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: a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub
przebudowie drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej, o długości co najmniej 400 mb łącznie; b)
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej o długości minimum 300m;
c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia drogowego o długości minimum
300m. Powyższe roboty muszą być potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na
rzecz którego były wykonywane określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności wskazującymi, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA: - Pod pojęciem budowy zgodnie z ustawą
Prawo budowlane należy rozumieć odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania odrębnie doświadczenia w ramach warunku przez
wykonawcę, konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej w zakresie
poszczególnych rodzajów robót (tj. roboty drogowe, kanalizacji deszczowej i oświetlenia
drogowego). Jednocześnie zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia
przez ww. podmioty w ramach poszczególnych rodzajów robót w celu uzyskania wymaganych
ilości i długości określonych w punktach a-e). - Zamawiający dopuszcza wykonanie
poszczególnych rodzajów robót w ramach jednej inwestycji. 2) zdolności zawodowej (w zakresie
osób skierowanych do realizacji zamówienia). Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi stosowne
uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: a) kierownik budowy, który
musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, umożliwiające pełnienie funkcji
kierownika budowy na robotach objętych niniejszym zamówieniem, b) kierownik robót
elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane w specjalnościach umożliwiających pełnienie
funkcji kierownika robót elektrycznych objętych niniejszym zamówieniem, c) kierownik robót
sanitarnych, który posiada uprawnienia budowlane w specjalnościach umożliwiających pełnienie
funkcji kierownika robót sanitarnych objętych niniejszym zamówieniem Uwaga: - Za uprawnienia
równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008
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r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
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USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ. 3) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile
wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1)
Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument
określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
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wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3)
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Dowód wniesienia wadium. 2. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym
mowa w pkt 6.1.3) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) SIWZ. 4. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ dotyczące tych
podmiotów. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być
wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy
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oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie
pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045
1110 0000 0131 3280 z dopiskiem „Wadium - PRZEBUDOWA DROGI NR 003532F WRAZ Z
BUDOWĄ OŚWIETLENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W KAŁAWIE” . 4. Skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.3. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej –
dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż
pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z
treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: a) zmiany w zakresie
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świadczenia w przypadku

rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - wykonawcy z tego

tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) zmiany w sposobie
spełnienia świadczenia w przypadku:

konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących
następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego
lub Wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

zmiany w

zakresie realizacji inwestycji które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z
przyczyn technicznych a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania
przedmiotu zamówienia zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania
dodatkowych prac projektowych lub też w sytuacji kiedy w/w rozwiązania okażą się bardziej
korzystne dla interesu publicznego. Zmiana zakresu prac określona w SIWZ jest możliwa tylko w
zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami wymaganiami technicznymi oraz
normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z SIWZ,

zmiany z

przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania
przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla
interesu publicznego. c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym
zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi
koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,
leżących po stronie Zamawiającego,

nieterminowego

opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn

usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej, jeżeli usunięcia wad lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy,

zlecenia wykonania zamówienia

dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą
umową,

gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków uniemożliwiających wykonywanie
robót, kolizji z sieciami infrastruktury nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej,
niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Warunki zmiany: - wpis w
dzienniku budowy Inżyniera Kontraktu lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości
prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne,

z powodu siły wyższej,

których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inżyniera Kontraktu i
zostało zaakceptowane przez Zamawiającego,

zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w
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tym terminów pośrednich, niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych
uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy wynikające z
kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa tylko
w zakresie niezbędnym aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia
w sposób zgodny z SIWZ,

zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych które nie

mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania w tym przede wszystkim w zakresie
niezinwentaryzowanego mienia odkryć archeologicznych i podobnych przeszkód które zostały
ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamówienia określonego w SIWZ jest
możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł
wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ,

działań osób trzecich uniemożliwiających

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. d) zmiany
wynagrodzenia w przypadku:

nadzwyczajnej zmiany stosunków przez co spełnienie świadczenia

byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą czego strony
nie przewidziały przy zawarciu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez
zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach
współżycia społecznego interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy
dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca w związku z
wykonaniem zamówienia,

zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia co w konsekwencji

prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zmiana taka jest
korzystna dla interesu publicznego, podstawą obliczenia wartości robót stanowić będzie kosztorys
ofertowy,

w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub nie

przewidzianych niniejszą umową,

ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

zlecenia wykonania

robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą
wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen
jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego
Wykonawcy. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie
poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg
SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym
wykonywane są roboty, e) zmiany podwykonawców, f) zmiany wskazanych w ofercie lub
wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale
podwykonawców. 2. W przypadku, gdy dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga zmiany
dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis
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proponowanych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-28, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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