Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.boguszow-gorce.pl

Boguszów-Gorce: Przebudowa drogi gminnej - ul. Grunwaldzkiej na długości 168

m w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w
Boguszowie-Gorcach.
Numer ogłoszenia: 27418 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
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 Miasto Boguszów-Gorce , Pl. Odrodzenia 1, 58-370 BoguszówGorce, woj. dolnośląskie, tel. 74 8449311 w. 32, faks 74 8449165.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boguszow-gorce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej - ul.
Grunwaldzkiej na długości 168 m w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul.
Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej - ul.
Grunwaldzkiej na długości ok. 168m realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach. 2. Zakres zamówienia obejmuje
wykonanie m.in. poniższych robót budowlanych: 1) rozbiórkę nawierzchni asfaltowej i z kostki
granitowej - jezdnia-chodniki, 2) korytowanie i wymianę podbudowy - jezdnia-chodniki, 3)
wymianę krawężników i obrzeży, 4) wymianę podbudowy oraz nawierzchni - chodniki-zjazdy, 5)
wykonanie ścieku z brukowca granitowego 16-18 cm - jezdnia, 6) regulacja studzienek ulicznych,
włazów, skrzynek, zasuw, 7) wykonanie nowej nawierzchni drogi, 8) naprawa kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami. oraz wszystkich innych wskazanych w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robót. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: dokumentacja
projektowa opracowana przez INBUD s.c. Projekty Nadzory Obsługa inwestycji z Wałbrzycha,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót . 4.
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności zgodnie z: 1) ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. z
2013r., poz 21 z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
( Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.), 3) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31

grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.
U. z 2014 r., poz. 1973), 4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 5. Wykonawca zobowiązany jest do
dysponowania sprzętem i wyposażeniem do oznakowania robót w pasie drogowym (zestawy do
wygradzania i zabezpieczania robót), zgodnie z przepisami ustawy -Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 6. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie
umowy dołączonym do SIWZ (zał.nr 8), 7. Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do
przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający jest w trakcie zatwierdzania projektu tymczasowej
organizacji ruchu, który przewiduje całkowite zamknięcie drogi dla ruchu z wyłączeniem
mieszkańców. Na Wykonawcy ciąży obowiązek jej wprowadzenia i utrzymania w trakcie realizacji
umowy, 2) We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu
zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i
urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w
przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą określeniu standardu i mogą być zastąpione
innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych,
funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z
pozostałymi materiałami i urządzeniami, 3) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z
dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty, 4) Wykonawca
realizujący roboty w ramach niniejszego zamówienia będzie musiał współpracować z
wykonawcami realizującymi roboty na rzecz: a) Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o., al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, b) Polską Spółką Gazownictwa sp. z
o.o., Oddział we Wrocławiu, Zakład w Wałbrzychu, ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych, c) Tauron
Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, 5) Krawężniki
oraz kostkę granitową pochodzącą z rozbiórki należy oczyścić i przewieźć na własny koszt, na plac
składowy przy ul. Brzozowej w Boguszowie-Gorcach, 6) Przedmiar robót należy odczytywać w
powiązaniu z SIWZ, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
dokumentacją techniczną..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy pzp, a polegających na zwiększeniu zakresu wykonywanych robót
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.41.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.07.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 PLN.
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
• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) co
najmniej 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z
przedmiotem zamówienia polegające na budowie-przebudowie odcinka drogi o
nawierzchni bitumicznej o wartości min.100 000,00 zł brutto każda i co najmniej 2
roboty budowlane polegające na remoncie-budowie-przebudowie odcinka kanalizacji
deszczowej-sanitarnej- ogólnospławnej o długości co najmniej 50 m każdazałącznik nr 4, wraz 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. Uwaga!: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na
wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu(ów) winien złożyć w szczególności
pisemne zobowiązanie tego podmiotu(ów) do oddania mu do dyspozycji zasobów
niezbędnych na potrzeby wykonania zamówienia, na zasadach określonych w
pkt.I.6.1). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o
udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie. Ocena
spełnienia warunku dokonana będzie w formule spełnia-nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie pracami, 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 wraz z oświadczeniem, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 5, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, : - Kierownik budowy: liczba osób: 1, uprawnienia
budowlane: bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

inżynieryjnej drogowej, doświadczenie zawodowe: minimum 5-letnie (licząc od daty
uzyskania uprawnień) w kierowaniu lub nadzorowaniu zadań polegających na
budowie-remoncie-przebudowie dróg, w tym co najmniej dwóch inwestycji
drogowych w zakresie których znajdowała się budowa- remont- przebudowa odcinka
drogi o nawierzchni bitumicznej, o długości każda minimum 150 mb. - Kierownik
robót: liczba osób: 1 uprawnienia budowlane: bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych doświadczenie zawodowe: minimum
5-letnie liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, Uwaga!: Sytuacja, w
której Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innego podmiotu (ów) winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego
podmiotu (ów) do oddania mu do dyspozycji zasobów niezbędnych na potrzeby
wykonania zamówienia, na zasadach określonych w pkt.I.6.1) W przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia,
oceniane będą łącznie potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania niniejszego
zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w formule spełnia-nie
spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• 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;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 pkt 1-4 pzp- załącznik
nr 3. Uwaga!: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o
którym mowa, może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną
oddzielnie (jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo
może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane
przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców. Oświadczenie, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, Uwaga!: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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, Uwaga!: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie. Wykonawcy mogą
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim
przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W takim
przypadku Wykonawca do oferty musi dołączyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie
członków konsorcjum o ich odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania, 2) Pismo o powołaniu
pełnomocnika konsorcjum, czyli członka konsorcjum wyznaczonego do kontaktów z
Zamawiającym i mającego pełnomocnictwo ogólne do składania oświadczeń w imieniu członków
konsorcjum oraz do złożenia oferty i podpisania umowy w imieniu konsorcjum w sprawie
zamówienia publicznego, 3) W razie pełnienia czynności przekraczający zwykły zarząd,
pełnomocnik konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pełnomocnictwa
szczegółowego, w którym to uwidoczni, że jest uprawniony do podejmowania takiej czynności.
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 - 98
• 2 - okres gwarancji - 2
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 przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w
poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 1.1. termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. konieczność przesunięcia terminu
przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na
zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje
z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, itp., 1.2. zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze

skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych na
terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.,
1.3. regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 1.4. z powodu okoliczności siły
wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, 1.5. wystąpienie
przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy, 1.6. zmiany wynagrodzenia
umownego brutto z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. Zmiana będzie wprowadzona do umowy
od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 1.7. zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, 1.8. powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy pomocy
podwykonawcy, 1.9. konieczność zmiany osób wyszczególnionych w ofercie. Warunkiem zmiany
będzie wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, 1.10. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo
budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 1.11.
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, 1.12. zmiany dokonane zostały
podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunków pozwolenia na budowę, 1.13. w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i
dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.boguszow-gorce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Boguszowie- Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Boguszowie- Gorcach, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszów-Gorce, pok.nr 105.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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