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Ogłoszenie nr 526457-N-2018 z dnia 2018-03-08 r,

Gmina Bartniczka: Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Radoszki _

"Nowe Osiedle"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie o głosz eniaz Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie doĘczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie doĘczy 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

realŻowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalżowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w afi, 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 3OYo, osób zatrudnionych

przęz zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %')

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprow adza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierzyli prowadzenie

postępowania:
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Postęporvanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zam awiaj ących

Nie

Jeżęli tak, nalezy wymienic zamawtających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wrazz

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspóInie zzamawiającymi 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 Bartnlczka, krajowy numer identyfikacyjny 87111842500000,

ul. Brodnicka 8 , 87-32I Bartntczka, woj.kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel.

564 936 810, e-mail przetargi@ugbartniczka.pl, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (URL) : www.bip,b artniczka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskać dostęp do narzędziiurządzeńlub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przęprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzaniapostępowania z

zamawiającymizinnych pństw członkowskich Unii Europejskiej (który zzarnawiających jest

odPowiedzialny zapTzeprowadzenie postępowania, cry i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie

PostęPowania odpowiadają pozostalizamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez

kazdego z zatnawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

I zę cz p ozostały ch zamaw iaj ący ch) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony,,pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)
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Tak

www. bip.bartniczka.pl

Adres stronY internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Nie

DostęP do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie

.\_ OfertY lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĘ przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

L WYmagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztapolska, kurier

Adres:

U rząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87 -32l B artniczka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiarządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieogranic zony, pełny,bezpośredn i ibezpłahy dostęp do tych narzędzi możnauzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Przebudowa nawierzchni jezdni drogi

gminnej w miejscowości Radoszki - "Nowe Osiedle"

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamowlenie podzielone jest na części:

Nie

Ofer§ lub rvnioski o dopuszczenie do udziału lv 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, zalcres, rodzaj i itość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olrreślenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacylny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w

miejscowoŚci Radoszki - "Nowe Osiedle" na dwóch odcinkach: nr 1 od km 0+000 do km 0+255

na długoŚci0,255 km i nr 2 od km 0+000 do km 0+152 na długości0,152kmoĄcznej długości
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0,407 km. Przebudowa zmieni nawierzchnię z nieutwaldzonej na utwardzoną i polega na

wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego

łamanego i kruszywa naturalnego. Planowana przebudowa nawierzchnijezdni geometrycznie

pokrywa się z obecną jezdntą. Istniejąca konstrukcja nawięrzchni z kruszywa naturalne go pTzy

realtzacjt przebudowy po korytowaniu będzie stanowić warstwę pomocniczą podbudowy.

Szerokość jezdni średnio 4 m. Spadkl poprzeczne nawierzchni zmienne od loń do 20ń. Pobocza

gruntowe szerokości średnio 1 m, Odwodnienie powierzchniowe w pas drogowy, Zie|ęń

przydrożna - nie występuje potrzeba wycinki drzew i krzaków. Klasa drogi - D, prędkośó

projektowa 30 km/godz. Na skrzyzowaniach z drogą powiatową nr 181 1C Bartniczka - Radoszki

- Gutowo projektuje się łuki poziome o promieniach R: 6 m. Do posesji w granicach pasa

drogowego projektuje się zjazdy o łącznej powierzchnl 13ż mż oraz wejścia do posesji na

powierzchni 6 m2. Przy wyliczeniu kosztów zadania, nalezy, uwzględnić koszt wykonania

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla kaźdego z odcinkow, pozycja występuje w

ptzedmtarze i kosztorysi e oflertowym.

II.5) Główny kod CPV: 452331ż0-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamav,i(iqcy podcje informac.je o wartości

zamówienia):

Wartość bez VA]-:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkową całkowitą

maksyrnalna wartość w całym okresie obowiqzywania 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 ustarvy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówięnia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.I34ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) Okreso w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta

5z15 2018-03-08, 10:23



hĘs: l lbzp.uzp, gov.pU ZP 400PodgladOpublikowanego. aspx?id:Dd...
.:

umowa ramowa lub okreso na który zosta\ ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpoczęciat lub zakończenia: 20 1 8-08-3 1

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZ|{YM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilI. 1) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

ilI. 1. 1) Kompetencj e lub uprawnienia do prow adzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Ocena spełnienia waruŃu dokonana będzie w oparciu o złożonę przez

Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełniania waruŃów.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreŚlenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jezeli wykaże,ze jest(są)

ubezPieczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na

minimalną sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzeniaw wysokości co najmniej 200

000,00 zł.

Informacie dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

OkreŚlenie warunków: Wykonawca spełni warunek , jeżeliwykaze:1) w okresie ostatnich 5

lat Przed,uPłYwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzen ia działalności jest krótszy

- W tYm okresie, zrealizował znaleĘtą starannością: - dwie roboty obejmujące roboty w

zakresie wykonania nowej nawierzchni z kostki betonowej o podobnym charakterze, o

wartoŚci kuZdej roboty minimum 150 000,00 zł (lwaz znależnympodatkiem Yat). Zarobotę

budowlaną wYkonaną w sposób naleĘĘ Zamawiający uważarobotę budowlaną zakończoną

wYdaniem protokołu końcowego po rozliczeniu przedmiotu umowy. 2) dysponuje osobami

zdolnYmi do wykonania zamówienia, które będą uczestnicryó w wykonywaniu zamówienia,

Posiadaj ącYmi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. IJ . z 20I'l r.

Poz,1332) uPrawnienia do kierowania robotami budowlanymi we właściwych
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specj alnościach, tj. : drogowej

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziafu w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówieniawTaz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2\ P oD STA\ryY WYKL U C ZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w ań. 24 ust.1 ustawy Pzp

IIL2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU 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 DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OK0LICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA w ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTA\ryY PZPz

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA w ART. zi usr. 1 PKT 1
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USTAWY PZP

ilI.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARuNKÓw unzrAŁu W posTĘpowANlu:

Dokument potwierdzaj ący, że Wykonawca jest(są) ubezpieczony(eni) od odpowiedzialności

cYwilnej w zakresie prowadzonej dzińalności na minimalną sumę gwarancyjną na jedno i

wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.2)Dowody określaj ące czy

roboty zamieszczone w Wykazie robót zostaĘ wykonane naleĘcie i prawidłowo ukończone.

Zarcbotę budowlaną zakończoną w sposób naleĘĘ zamawiający uważarobotę budowlaną

zakończoną wydaniem protokółu końcowego po rozliczeniu przedmiotu umowy,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PF(ZFjZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKDLICZNOŚCI, o KTORvCH MOWA W ART.25 UsT. 1 pKT 2 \--/

UsTA\ryY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) WYPełnione kosżorysy ofertowe,2) Dowód wniesienia wadium, 3) Pisemne zobowiązante

Podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres kot4lstania z

nichPrł' wykonywaniu zamówienia zgodnie z art,22austawy PZP,4) W przypadku

PodPisania ofeĘ oraz poświadczęniazazgodność z oryginŃem kopii dokumentów przez

osobę niewymienioną w dokumencie rej estracyjnym (ewidencyjnym) wykonawc y, naleĘ do

ofertY dołączyÓ stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPIS

ry. 1. 1 ) Tryb udzielenia zam ówienia : P rzetar g nieo graniczony

IV.1.2) Zamawiający żąd,a wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

WYkonawca zobowtązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł)

przed upĘwem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
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Nalezy podać infbrmacje na temat udzielania za|iczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złoźenie ofer1 w postaci katalogów elektronicznych lub dołączen,l,a do ofert

katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia ol'erty wariantorvej:

Nie

Dopuszcza się złozenie oferty wariantowej

Nie

Złożentę oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jedrroczesnvtn złozeniem ofer§

zasadntczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępolvaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna ltczba wykonawców

Maksymaln a ltczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta,,

Czy ptzewiduje się ograniczenieliczby uczestników umowy ramowej:

P r zęw idziana mak symal na Iięzb a ucze stni kó w umo wy ramowej :
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Informacje dodatkowe:

zamówienie obej muj e ustanowi enie dynamic zne go systemu zakupów :

Adres strony internetowej. na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupórł,:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych :

Przewiduje się pobranie zę złożonych kataiogórł,elektronicznych informacji potrzebnych do

sp or ządzeni a o fer1 w ram ach umowy ramowej /dl,nanri c zne go systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

PrzewiłJziane jcst przeprowadzenie aukcji elcktronicznei @rzetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszenieln)

Nalezy podać adres strony internetow,ej. na ktorej aukcja będzie prowadzona:

NaleŻY wskazaĆ elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: v.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia :

NalezY PodaĆ, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doĘ czące przeb ie gu aukcj i el ektronicznej :

Jaki jest Przewtdziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicmej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu eleklronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

WYmagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aŃcji elektronicznej:
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Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie złożrylt nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

Iv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.Z.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofeĘ:

Przewidziane jest zastrzężenie prawa do udzieleniazanowienia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zepr ow adzęnia ne g o cj acj i

Przęwtdziany jest podziń negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

Kryteria 7LIaęLęuLę

Cena 50,00

Długośó okręsu gwarancji i rękojmi 25,00

Doświadczenie zawodowe kluczow.yoh osób pełniących samodzielne funkcje w

budownictwie - kierownik budowy branży drogowej
1 5,00
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IV.3.2) Informacjc na temat dialogu konkurencyjnego

OPis Potrzeb i wymagań zamawlającego lub informac.ja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagrod dla wykonawcóq ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

Przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jezeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby. rozwiązań:

NaleĄ podać informacje na temat etapóu,dialogu:

Informacje dodatkow,e :

IV.3.3) Informacje na temat partnerstlva innolvacyjnego

ElementY oPisu przedmiotu zamów-ienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty :

Podztał negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby of'ert podlegających negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres StronY internetowej, na ktorej będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres stronY internetowej, na ktorej jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

WYmagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagani a techni c zne ur ządzeń inform aty c zny ch:

SPosób PostęPowania w toku licytacji eiektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie icl,r trwania:

12zl5
20 1 8-03-08, 1 0:23



https: l hzp.uzp.gov.pll ZP 400PodgladOpublikowanego. aspx?id:f9d...

czastrwania:

WYkonawcy, którzy nie złoĘIi nowych postąpień, zostaną zakwalifi kowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Llmowy w

sPrawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umo\Ąy, albo wzór umowy:

Wym ag an i a doty cząc e zab ezp te c zenta nal eżyte g o wy ko n ani a umo wy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMowY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferĘ, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz waruŃi wprowadz enia zmtan:

Wzót umowy stanowi Załączniknr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje mozliwość zmiany w

stosunku do treŚci ofeĘ następujących postanowień umowy w następujących waruŃach

L (okolicznościach): 1) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod waruŃiem, że: a) prace

objęte umową zostały wstrzymanęprzęzwłaściwę organy zptzyczynniezależnych od

WYkonawcY, co uniemożliwia terminowe zakończenierealizacjtprzedmiotu umowy, b) zaszła

koniecznoŚĆ uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych,

zgódbądŹpozwoleń osób trzecich lub właściwych organóą c) wystąpiły bardzozłe waruŃi

atmo sferyc znę, w i stotny spo s ób odb ie gaj ące o d typowych, unięmo żliwtaj ące wykonani e

Przedmiotu zamówienia zgodnie zzasadami sźuki budowlanej, d) wystąpiła siła v,ryższa

uniemożliwiającąwykonanie przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydłuzony o sumę

dni okręsów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadz oru oraz

Zamawtającym, Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostac uzgodniona z

Inspektorem nadzoru orazZamawtającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca

Powinien każdorazowo powiadomió Zamawiającego 2) zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod
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warunkiem że: a) z niemożliwych do przewidzenta na etapie planowania inwes§cji przyczyn

wYkonanie całoŚci przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenie

wYmagałobY Poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Wszystkie povvyższe

Postanowienia w podpunktach 1 i 2 stanowią katalog zmian. na które Zamawialący moze vuryrazić

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązantado wyrazenia takiej zgody. Możliwość

dokonania zmtan umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego a nie jego obowiązek. Nie stanowi

zmian,v umo\ły w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmlanadanych związanychz obsługą

administracyjno-organlzacyjną umo\\,y (np. zmiana rachunku bankowego), b) zmiana danych

teleadresowych, c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) SPosób udostępniania informacji o charakterze poufnym Qeżeli doĘczy).

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6,2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2078-03 -23, godzina: 1 0:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieogranicz ony, przetarg ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem) :

Nie

Wskazać powody:

JęzYk lub jęzYki, w jakich mogą byc sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

IV,6,3) Termin rwiązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IY,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 przezpaństwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o WolnYm Handlu (EFTA), które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV,6.5) Przewiduje się uniewaŻnienie postępowania o udzielenie zamó*i.oiu, jeżeli środki
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słuŻące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzałprzeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZI\IK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCH
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