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Andrychów: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzyki w Gminie Andrychów
Numer ogłoszenia: 189267 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Batorego 68, 34-120
Andrychów, woj. małopolskie, tel. 033 8752640, 8752655, faks 033 8752640, 8752655.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.andrychow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100%
udziałem Gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Rzyki w Gminie Andrychów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie polegać będzie
na rozbudowie istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym poprzez
budowę kanałów sanitarnych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych dla części
miejscowości Rzyki położonych na Osiedlu Leśniczówka i Osiedlu Hajosty. Zakres robót
obejmuje: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym - wykonanie studzienek
rewizyjnych, rozmieszczonych na zmianach kierunku kanałów i połączeniach kanałów zbiorczych
z bocznymi, oraz na odcinkach prostych w odstępach około 50 m Łączna długość przewidzianej
do wykonania sieci kanalizacyjnej (kolektor wraz z przyłączami) wynosi 2 451,60 m Szczegółowy
zakres przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Leśniczówka w
Rzykach - długość projektowanej sieci: 1 223,60 m w tym: kanały grawitacyjne z rur PVC Ø 200 840,60 m - przykanaliki z rur PVC Ø 160: 383,00 m - przyłącza: 20 szt. Zaprojektowano
kanalizację sanitarną wyposażoną w studzienki tworzywowe i betonowe. Zestawienie studzienek i
ich dane techniczne znajdują się w części opisowej projektu. Studzienki tworzywowe D600
zbudowane są z kinety , rury karbowanej , adaptera teleskopowego mocowanego na uszczelkach
lub płyty odciążającej lub pokrywowej i przykryte włazami żeliwnymi o nośności dobranej do
charakteru terenu. W przypadku studzienek przejezdnych zastosowano pierścienie odciążające.
Wybrane studzienki zaprojektowano jako inspekcyjne włazowe z kręgów betonowych łączonych
na uszczelki. Przewidziano przykrycie studzienek płytami pokrywowymi wspartymi na
pierścieniach odciążających , na których będzie posadowiony właz żeliwny typu ciężkiego wg
PN-80/H74051.02. Uszczelnienie pierścienia odciążającego należy wykonać za pomocą uszczelki.
Włączenia przyłączy do studni sieciowych zaprojektowano jako in situ lub w dno.
Zaprojektowano przyłącza kanalizacji sanitarnej wyposażone w studzienki tworzywowe i
betonowe. Zestawienie studzienek i ich dane techniczne znajdują się w części opisowej projektu.
Studzienki tworzywowe D400-425 zbudowane są z kinety , rury karbowanej , adaptera
teleskopowego mocowanego na uszczelkach lub płyty odciążającej lub pokrywowej i przykryte
włazami żeliwnymi o nośności dobranej do charakteru terenu. W przypadku studzienek
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przejezdnych zastosowano pierścienie odciążające. Wybrane studzienki zaprojektowano jako
inspekcyjne włazowe z kręgów betonowych łączonych na uszczelki. Uszczelnienie pierścienia
odciążającego należy wykonać za pomocą uszczelki. Włączenia przyłączy do studni sieciowych
zaprojektowano jako in situ lub w dno. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Hajosty w
Rzykach - długość projektowanej sieci: 1 228,00 m w tym: kanały grawitacyjne z rur PVC Ø 200 916,00 m - przykanaliki z rur PVC Ø 160: 312,00 m - przyłącza: 21 szt. Zaprojektowano
kanalizację sanitarną wyposażoną w studzienki tworzywowe i betonowe. Zestawienie studzienek i
ich dane techniczne znajdują się w części opisowej projektu. Studzienki tworzywowe D600
zbudowane są z kinety , rury karbowanej , adaptera teleskopowego mocowanego na uszczelkach
lub płyty odciążającej lub pokrywowej i przykryte włazami żeliwnymi o nośności dobranej do
charakteru terenu. W przypadku studzienek przejezdnych zastosowano pierścienie odciążające.
Wybrane studzienki zaprojektowano jako inspekcyjne włazowe z kręgów betonowych łączonych
na uszczelki.. Przewidziano przykrycie studzienek płytami pokrywowymi wspartymi na
pierścieniach odciążających , na których będzie posadowiony właz żeliwny typu ciężkiego wg
PN-80/H74051.02. Uszczelnienie pierścienia odciążającego należy wykonać za pomocą uszczelki
Włączenia przyłączy do studni sieciowych zaprojektowano jako in situ lub w dno.
Zaprojektowano przyłącza kanalizacji sanitarnej wyposażone w studzienki tworzywowe.
Zestawienie studzienek i ich dane techniczne znajdują się w części opisowej projektu. Studzienki
tworzywowe D400-425 zbudowane są z kinety , rury karbowanej , adaptera teleskopowego
mocowanego na uszczelkach lub płyty odciążającej lub pokrywowej i przykryte włazami
żeliwnymi o nośności dobranej do charakteru terenu. W przypadku studzienek przejezdnych
zastosowano pierścienie odciążające. Włączenia przyłączy do studni sieciowych zaprojektowano
jako in sit lub w dno..
II.1.5) 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 Pzp dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 20%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5,
45.23.11.00-6, 45.23.11.11-6, 45.23.11.12-3, 45.23.11.13-0, 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2,
45.23.24.00-6, 45.23.24.10-9, 45.23.24.11-6, 45.11.12.00-0, 45.11.12.30-9, 45.11.12.40-2,
45.11.20.00-5, 45.11.21.00-6, 45.11.22.00-7, 45.11.00.10-0, 45.23.31.42-6.
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:
31.03.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę
wadium w następującej wysokości: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
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Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn.zmian). W przypadku, gdy wadium
zostanie złożone przez Wykonawcę w formie: gwarancji/poręczenia, dokument taki musi być
nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument
ten będzie zawierać następujące elementy: a) nazwę i adres Wykonawcy (dającego zlecenie) b)
nazwę i adres Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) c) nazwę i adres
gwaranta/poręczyciela d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /
poręczeniem, e) kwotę gwarancji/poręczenia, f) termin ważności gwarancji/poręczenia, g)
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę
wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. a także w przypadku gdy Wykonawca: w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie. Miejsce i termin wniesienia wadium. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert wskazanego w
Rozdziale 19 do niniejszej IDW. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie
gwarancji/poręczenia do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym oryginał tego dokumentu należy złożyć w kasie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość
przesłania pocztą lub za pomocą kuriera na adres Zamawiającego oryginału dokumentu wadium o
którym mowa w pkt. 2 jednak w osobnej kopercie nie związanej z ofertą oznaczonej w sposób
jednoznacznie wskazujący, że jest to wadium przeznaczone na zabezpieczenie oferty Wykonawcy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: PKO BP S.A. 31 1020 1433 0000 1102 0007 1217 Za skutecznie wniesione
wadium w formie pieniądza Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
• przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
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
◦ Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający
uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków na formularzu wg wzoru - Załącznik nr 2 do IDW. Ocena
spełnienia warunków udziału w postepowaniu dokonana zostanie w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
Rozdziale 10 do IDW według formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. Nie
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spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP)
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦ Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków na formularzu wg wzoru - Załącznik nr 2 do
IDW a ponadto wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i/lub kanalizacji deszczowej w tym dwie roboty, z czego jedna o
długości co najmniej 2 km. Należy załączyć również dowody dotyczące
najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w
postepowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 10 do IDW według formuły
spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (z zastrzeżeniem art.
26 ust. 3 ustawy PZP). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia będzie oceniane łącznie.
Dokument określony w Rozdziale 10 pkt 1.2 może być złożony przez tego lub tych z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego
warunku.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦ Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków na formularzu wg wzoru - Załącznik nr 2 do
IDW. Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu dokonana zostanie w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
Rozdziale 10 do IDW według formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. Nie
spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP)
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦ Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków na formularzu wg wzoru - Załącznik nr 2 do
IDW a ponadto przedstawi wykaz następujących osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia: Osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy
posiadająca doświadczenie zawodowe: minimum 3-letnie doświadczenie jako
kierownik budowy lub kierownik robót z zakresu infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej, - posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
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(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportui Budownictwa z dnia 28.04.2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006r. Nr
83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne
zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦ Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków na formularzu wg wzoru - Załącznik nr 2 do
IDW, a ponadto wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 1 000 000 zł, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości co najmniej 2 000 000 zł. Ocena spełnienia warunków
udziału w postepowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 10 do IDW według
formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z
warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP). Dokument określony w Rozdziale 10 pkt
1.5 i 1.6 może być złożony przez tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu
wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku.
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:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;
• 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;
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• 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;
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;
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;
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• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW
wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót - Część III do
SIWZ. 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW. 3) Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do IDW. 4) Dokumenty określone w Rozdziale 10 pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, oraz pkt. 2.2,
2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 do IDW. 5) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów (tj. odpisu z właściwego
rejestru) 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 7)
Dowód wpłacenia wadium w przypadku wyboru formy pieniężnej określonej w Rozdziale 12 Forma wadium pkt. 1a. 8) Oryginał gwarancji/poręczenia w przypadku wyboru formy wadium
określonej w Rozdziale 12 - Forma wadium pkt. 1b, 1c, 1d, 1e.
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: najniższa cena.
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
Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 1) zostanie
zawarta w formie pisemnej 2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej 4) zakres świadczenia Wykonawcy
wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie 5) jest zawarta na
okres wskazany w Części II do niniejszej SIWZ wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
6) będzie podlegać unieważnieniu w przypadkach wskazanych w art. 140 ust.3 oraz art. 146
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ustawy Pzp 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sprawie zamówienia
publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany umowy o której mowa w pkt 2 mogą nastąpić w przypadku spełnienia łącznie poniższych
warunków: a) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy, b) zmiany zostaną dokonane na
piśmie w formie aneksu do Umowy, c) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną
wskazane w aneksie do Umowy, d) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie, co
najmniej jedną z okoliczności wskazanych w pkt 4. 4. Zmiana Umowy może nastąpić w
przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany osób
określonych w § 5 ust. 1 i 6 wzoru umowy Część II do SIWZ np. w przypadku śmierci osoby,
długotrwałej choroby uniemożliwiającej pracę, ustania stosunku pracy itp, nowa osoba musi
spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zakresie
posiadanego doświadczenia. 2) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust.
1 tylko w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy ( w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności takich jak: zmiany w
dokumentacji projektowej, warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót), 3) zmiany
w harmonogramie rzeczowo-finansowym możliwe w przypadku np. zmian terminu wykonania
umowy, zmiany nie mogą powodować pogorszenia jakości lub bezpieczeństwa wykonywania
robót, 4) wystąpienia uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych
w umowie, w tym terminu wykonania przedmiotu Umowy, spowodowanej zmianą terminów
realizacji Projektu, okresu kwalifikowania wydatków lub okresu obowiązywania Umowy o
dofinansowanie, 5) zmiany waluty w jakiej następuje płatność możliwa wyłącznie w przypadku
jeżeli zapłata wynagrodzenia w walucie PLN nie będzie możliwa z powodu przyjęcia przez Polskę
waluty euro jako obowiązującego środka płatniczego (zmiana taka musi nastąpić na podstawie
przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie), 6) zmiany zakresu robót (części
zamówienia) powierzonych podwykonawcom możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, 7)
zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i
liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie
powodujące zmiany celu i istoty umowy, 8) zmiany lub wprowadzenia nowych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i
dokumentów programowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, których wprowadzenie lub
zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy,a z treści których wynika konieczność lub zasadność
ujęcia ich w umowie, 9) gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z umów, wytycznych,
zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące
Projekt, 10) zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności umowy
o dofinansowanie, 11) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy,
niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, 12) zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości,
na zasadach określonych w ustawie Pzp 13) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 16 ust. 1
wzoru umowy Część II do SIWZ 14) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub
utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 15) stwierdzenia wad lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub
uzupełnień, 16) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 17) pojawienia
się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 18) pojawienia się nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu
umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, 19) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy

file:///C:/Users/Marcin/Desktop/189267-2014%20(2)

2014-09-04

Strona 9 z 9

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 20)
wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji
projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub
zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, 21) wystąpienia warunków
geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji
projektowej, 22) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji, 23) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub
utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 24) rezygnacji przez Zamawiającego z
wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można
było wcześniej przewidzieć,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zwik
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