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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.budzyn.pl (bip)

Budzyń: WZROST BEZPIECZEŃSTWA I POLEPSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO
TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W BUDZYNIU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ
DRÓG GMINNYCH PRZY OS. ZIELONYM I WIERZBOWYM ORAZ BUDOWĘ
DROGI NR 201517P.
Numer ogłoszenia: 37196 - 2015; data zamieszczenia: 19.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budzyń , ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń, woj. wielkopolskie, tel. 067 2843201, faks
067 2843313.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.budzyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZROST BEZPIECZEŃSTWA I POLEPSZENIE
DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W BUDZYNIU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG
GMINNYCH PRZY OS. ZIELONYM I WIERZBOWYM ORAZ BUDOWĘ DROGI NR 201517P..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: WZROST BEZPIECZEŃSTWA I POLEPSZENIE
DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W BUDZYNIU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG
GMINNYCH PRZY OS. ZIELONYM I WIERZBOWYM ORAZ BUDOWĘ DROGI NR 201517P. Zadanie
inwestycyjne obejmuje swoim zakresem następujące prace: I.Przebudowę dróg gminnych nr: 201 572P/D od km
0+009,00 do km 0+107,20; 201 572P/E od km 0+037,30 do km 0+207,30; 201 572P/A od km 0+000,00 do km
0+064,00; 201 571P od km 0+064,00 do km 0+182,90 w następującym zakresie: 1.przebudowa dróg gminnych
na długości 451,10m -jezdnie z kostki betonowej o pow. - 1 702,24m2 2.przebudowa skrzyżowań (wyłączając
typu rondo) - 2 szt., 3.przebudowa chodników z kostki brukowej-betonowej na pow. - 95,95m2 (67,80mb),
4.przebudowa ciągów/ścieżek pieszo-rowerowych z kostki brukowej-betonowej (bezfazowej) na pow. - 273,25m2
(182,90mb), 5.wyznaczenie/wybudowanie nowych przejść dla pieszych - 1 szt., 6.umocnienie nawierzchni
zjazdów kostką na powierzchni na pow. - 298,00m2, 7.urządzenia bezpieczeństwa ruchu: -ogrodzenia
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segmentowe (U-2a) - 25,00mb, -ustawienie pionowych znaków drogowych - 21 szt., -grubowarstwowe
oznakowanie poziome - 16,90m2, -oznakowanie krawędzi przejść dla pieszych elementami guzkowatymi 8,00mb. II.Budowę drogi gminnej nr 201 517P od km 0+003,00 do km 0+774,60 w następującym zakresie:
1.budowa dróg gminnych na długości 771,60mb -jezdnia bitumiczna SMA 8 dla KR 3 o pow. - 3 832,16m2,
2.budowa skrzyżowań (wyłączając typu rondo) - 2 szt., 3.umocnienie nawierzchni zjazdów kostką na powierzchni
na pow. - 27,00m2, 4.umocnienie nawierzchni zjazdów masą bitumiczną na pow. - 51,48m2, 5.poprawa
odwodnienia drogi: -budowa przepustów - 2 szt., 6urządzenia bezpieczeństwa ruchu: -ogrodzenia segmentowe
(U-2a) - 5,00mb, -ustawienie pionowych znaków drogowych - 2 szt., -bariery ochronne U-14a na długości 224,00 mb. III.Przebudowę dróg gminnych nr: 201 558P/A od km 0+008,00 do km 0+141,80; 201 558P/B od km
0+002,65 do km 0+110,00; 201 558P/C od km 0+002,00 do km 0+250,60 i 201 567P od km 0+258,80 do km
0+404,00 w następującym zakresie: 1.przebudowa dróg gminnych na długości 634,95m; -ezdnia bitumiczna o
pow. - 3 241,13m2, 2.przebudowa istniejących skrzyżowań (wyłączając typu rondo) - 5 szt. 3.przebudowa
chodników ulicznych z kostki brukowej-betonowej na pow. - 781,40m2 (468,00mb), 4.przebudowa ciągów/ścieżek
pieszo-rowerowych z kostki brukowej-betonowej (bezfazowej) na pow. - 356,90m2 (143,40mb),
5.wyznaczenie/wybudowanie nowych przejść dla pieszych i rowerów- 4 szt., 6.umocnienie nawierzchni zjazdów i
parkingów kostką brukową-betonową na pow. - 237,70m2, 7.poprawa odwodnienia drogi: -kanalizacja
deszczowa(przyłącza deszczowe - rurociągi 408,5mb, studnie 16szt., wpusty deszczowe 16szt.) -ściek
przykrawężnikowy - 276,40mb, 8.urządzenia bezpieczeństwa ruchu: -ustawienie pionowych znaków drogowych 31 szt., -grubowarstwowe oznakowanie poziome - 43,76m2, -oznakowanie krawędzi przejść dla pieszych
elementami guzkowatymi - 16,00mb, -wydzielone przejazdy dla rowerów (pow. wykonana w czerwonym kolorze)
- 50,00m2. Dodatkowe objaśnienia dotyczące budowy/ przebudowywanych dróg gminnych nr: a)201 572P/D
planuje się wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni z warstwą ścieralną z betonowej kostki brukowej z
obramowaniem krawężnikami, z wykonaniem zjazdów i dojść do posesji również z betonowej kostki brukowej,
b)201 572P/E planuje się wykonanie jako ciąg pieszo - jezdny z wykonaniem pełnej konstrukcji nawierzchni z
warstwą ścieralną z betonowej kostki brukowej obramowanej krawężnikiem drogowym z wykonaniem zjazdów i
dojść do posesji również z betonowej kostki brukowej, c)201 572P/A planuje się wykonanie pełnej ścieżki pieszorowerowej z betonowej kostki brukowej bezfazowej z wprowadzeniem zakazu ruchu rowerów na jezdni ulicy,
d)201 571P planuje się poszerzenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej do pełnej szerokości (rozdzielenie ruchu
pieszego i rowerowego) z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy nowopowstałym przedszkolu z
oznakowaniem pionowym, poziomym i zabezpieczenie pobliże przejścia i skrzyżowań - ogrodzeniem U-2a przed
wtargnięciem na jezdnię pieszych w niedozwolonych miejscach oraz oznakowanie krawędzi chodników, w
miejscach przejść dla pieszych, guzkowatymi elementami dla osób niedowidzących. e)Na budowanej drodze nr
201 517P planuje się wykonanie pełnej nawierzchni z bitumiczną warstwą ścieralną, wykonanie bitumicznych
zjazdów na pola z remontem istniejącego przepustu oraz zabezpieczenie przed wypadnięciem do rowu w jego
pobliżu stalowymi barierami ochronnymi U-14a. f)Na przebudowywanych drogach nr: 201 558P (os. Wierzbowe)
planuje się wykonanie na istniejących nawierzchniach bitumiczne warstwy jezdne (wiążąca i ścieralna) z
obramowaniem krawężnikami oraz poszerzenie konstrukcji nawierzchni dla drogi nr 201 558P/C do 5,00m z
wykonaniem parkingu z betonowej kostki brukowej i remontem istniejących chodników oraz odtworzeniem
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kanalizacji deszczowej, g)Droga nr 201 567P (ul. Strażacka) planuje się, na istniejącej nawierzchni z trylinki,
wykonanie bitumicznych warstw jezdnych (wyrównawcza i ścieralna) z obramowaniem krawężnikami oraz
ściekiem przykrawężkowym. Zaprojektowano w miejscu istniejącego chodnika wybudowanie ścieżki pieszorowerowej z wykonaniem przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z oznakowaniem pionowym, poziomym i
zabezpieczenie pobliże przejścia i skrzyżowań - ogrodzeniem U-2a przed wtargnięciem na jezdnię pieszych w
niedozwolonych miejscach oraz oznakowanie krawędzi chodników, w miejscach przejść dla pieszych,
guzkowatymi elementami dla osób niedowidzących. Sumaryczne zestawienie podstawowych
wielkości/wskaźników realizacji całego Projektu: -długość dróg budowanych:771,60mb, -długość dróg
przebudowanych:1 086,05mb, -liczba budowanych skrzyżowań:2,0 szt., -liczba przebudowywanych
skrzyżowań:7,0 szt., -długość budowanych chodników: 67,80mb, -długość przebudowywanych
chodników:468,00mb, -długość budowanych ścieżek pieszo-rowerowych:182,90mb, -długość
przebudowywanych ścieżek pieszo-rowerowych:143,40mb, -liczba nowych wyznaczonych przejść dla
pieszych:1,0 szt., -liczba nowych wyznaczonych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów:4,0szt.,
-kanalizacja deszczowa(przyłącza deszczowe-rurociągi 408,5mb, studnie 16szt., wpusty deszczowe 16szt.)
-urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ogrodzenia segmentowe U-2a - 30,00mb; bariery ochronne U-14a 224,00mb;
znaki drogowe ze słupkami - 54szt.; oznakowanie poziome -60,66m2; czerwone przejazdy dla rowerów 50,00m2; białe, guzkowate elementy przy przejściach dla pieszych - 24,00mb. Przedmiot zamówienia obejmuje
również wykonanie: 1)Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 3 egz., 2)Kosztorysów powykonawczych 2
egz., 3)Dokumentacji powykonawczej wszystkich zrealizowanych robót 2 egz., Wykonanie przedmiotu
zamówienia: Szczegółowy zakres rzeczowy robót do wykonania zamówienia zawiera dokumentacja projektowa
(projekty budowlane: drogowe, sanitarne ), przedmiary robót, kosztorysy ślepe ofertowe : 5kpl (w tym: 4 drogowe,
1 sanitarny) + 1szt. przedmiaru roboczego dot. wyceny przestawienia 3 słupów energetycznych na os. Zielonym,
poz. Nr 7 w kosztorysie ofertowym pn.: przebudowa i budowa dr. nr: 201572P/ DEA, 201 571P i 201517P w
Budzyniu), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wydane decyzje administracyjne, które stanowią
załączniki do niniejszej specyfikacji. Oryginały w wersji papierowej projektów technicznych, innych dokumentów
przetargowych są do wglądu w siedzibie Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.14.00-9.
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: 25.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający ustanowił wadium w prowadzonym postępowaniu w wysokości
50.000zł (słownie:pięćdziesiąttysięcyzłotych00/100)
III.2) ZALICZKI

3z8

2015-02-19 10:41

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia
wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy oraz dokumentów złożonych przez
Wykonawcę w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, Zamawiający dokona oceny spełniania
powyższych warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli 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 wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
wykonaniu robót drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości 1 zadania
minimum: 1.500 000,00 PLN brutto, które odpowiadają swoim zakresem przedmiotowi zamówienia. Za
robotę budowlaną o podobnym zakresie i wartości zamawiający uzna budowę, przebudowę, remont lub
rozbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej (bitumicznej) z infrastrukturą towarzyszącą (np. : chodniki,
ścieżki rowerowe, zjazdy, elementy odwodnienia, oznakowanie, oświetlenie ) .Wartość całkowita
jednego zrealizowanego zadania to kwota minimum:1.500.000,00złotych brutto
(jedenmilionpięćsettysięcyzł00/100). Uwaga: Za jedną robotę należy uznać robotę będącą
przedmiotem jednej umowy. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: Zamawiający dokona
oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art.
22 ust. 1 ustawy oraz na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Dokumenty o których mowa wyżej Wykonawcę przedstawi w ofercie w postaci: a)
poświadczeń, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, b) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia o którym mowa w pkt.a). Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków
na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować
potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny na
podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1
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ustawy oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie powyższego warunku należy potwierdzić wykazem osób zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SIWZ oraz podać informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. Opis sposobu dokonania oceny
tego warunku: Zamawiający dokona oceny warunku, jeżeli w wykazie sporządzonym według
załącznika nr 7 do SIWZ, wykazane zostaną osoby pełniące funkcję: a)kierownika budowy
posiadającego uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (t.j. Dz.U z 2006r nr 156, poz.1118 ze zm. ) do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie budowy dróg (osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia) b)kierownika robót
branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych, c)kierownika robót
branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tym zakresie
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie powyższego warunku należy potwierdzić opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym
dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia
wynoszącą co najmniej kwotę: 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia
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
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osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu 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
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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;
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;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności: 1) W przypadku ustawowej zmiany stawek
podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek
podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) Dopuszcza się zmianę
świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia. 3)
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie w części dotyczącej zmiany kluczowego
personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, 4) W wyniku mogących zaistnieć uzasadnionych, nieprzewidzianych
w chwili obecnej okoliczności związanych z procesem inwestycyjnym oraz dofinansowaniem zadania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, dopuszczenia zmian w zakresie szczegółowego
rozliczenia inwestycji. Fakt taki musi być udokumentowany pisemnie i zatwierdzony przez wszystkie strony
umowy. 5) Umowa może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w trakcie jej realizacji nieprzewidzianych
zdarzeń, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 6) W przypadku okoliczności które nastąpiły w wskutek
działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z
odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej
zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się
na nią.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.budzyn.pl (bip)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Budzyń, ul.
Lipowa 6, 64-840 Budzyń (po złożonym wniosku).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2015
godzina 11:30, miejsce: Sekretariat w budynku Urzędu Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach NPPDL na 2015r.
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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