
Ogłoszenie ru 507751-N-2018 z dnia 2018-01-19 r,

Gmina Bartniczka: Modernizacja dróg gminnych

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zami e szcza n i e o gl o s z enia : Zami e szczanię o b o wi ąz ko we

Ogłoszenie dotyczy : Zamówienia publicznego

Zamówięnie doĘczy projektu lub programu współfinansowanęgo 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

realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalŁowanych

Nię

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

kategorii, o których mowa w art. 22 ust,2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz3OYo, osób zatrudnionych

przęzzaWady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

§EKCJA I: ZAMAWIAJśCY

Postępowanie przeprow adza centralny zamawiający

Nię

Postępowanie przeprowadza podmiot, któręmu zamawiający powierzyŁpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacj e na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zam awiaj ących

https,, l lbzp,uzp.gov.pll ZP 400PodgladOpubiikowanego,aspx?id:8df,..
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Nie
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Jeżeli tak, należy wymienic zamawiających, którzy wspólnie przeplowadzają postępowanie oraz

PodaĆ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontaktów wrazz

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowarJzane wspólnie z zamawiaiącymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspóln ie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barlniczka, krajowy numer identyfikacyjny 871 11842500000,

ul. Brodnicka 8 , 87-3ż1 Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel,

564 936 810, e-mail przetargl@ugbartniczka.p1, 1aks 564 936 832.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskać dostęp do natzęd,zi i urządzeń lub

formator,r,plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli clotyczy):

Podział obowiązków między zamawtającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzanla postępowania z

zamawiająayml z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawtających jest

odPowiedzialny za przeplowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie źa przeprowadzenie

Postępowania odpowiadaląpozostali zamawiający, czy zamowienie będzie udzielane przęz

każdego z zamawtających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz p ozo stałych zamawiaj ących) :

I.4) KOMUNII(ACJA:

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

pod adresem (URL)

Tak
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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

Nię

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĘ przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert Iub rvnioskólv o dopuszczenie do udzialu lv

postępowaniu rv inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wnioskólv o dopuszczenie do uclziału w postępowaniu

w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

poczta polska, kurier

Adres:

Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87 -321 Bartniczka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni tbezpłatny dostęp do tych narzędzi możnauzyskać pod

adresem: (URL)

https: l lbzp.uzp,gov.pll ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:8df..,
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Modemizacjadróg gmirrrrych

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówięnia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówtęnie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna|iczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy;

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówięnia (wielkość, zalrres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robot budowlanych lub olłeślenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

bu dowlane : Przedmio tęm zamówienia j e st przebudow a nawięrzchni j ezdni dró g gminnych

polegająca na wykonaniu nowej nawięrzchni-cźęrokrotnego powierzchniowego utrwalenia

grysami kamiennymi na podbudowię zl<rusrywa kamiennego łamanego. OdciŃi: 1) Nowe

Świerczyny -lgliczyzna droga nr 080602C, 080650C - dł.2,245 km;2) Jastrzębie - Bachor -

080610C - dł. 2,265 km; 3) Łaszewo * 080612C - dł, 1,390 km; a) GtĘav,ry - Pachor -
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080613C - dł. 1,860 km; 5) Grążawy - 080615C - dł, 1,235 km; 6) Radoszki - 08061]C - dł.

0,300 km; 7) Samin - 080620C - dł. 0,355 km; 8) Radoszki * 080631C - dł. 0,285 km; 9)

Radoszki - 080633C -dł,0,220 km; l0) Łaszewo - 080643C - dł,0,495 km; 11) Komorowo -
Skrobacja - 080652C - dł. 1,230 km; 12) Swierczynki - działkam 9911- dł. 0,400 km; 13)

Gutowo - 080634C * dł. 0,503 km, 14) Samin - działki nr 93; 9618 * dł.0,2O9 km; 15)

Bartniczka ul. Cicha - dz. nr I01 - dł, 0,124 km; 16) Baftniczka ul. Ustronn a - dz. nr I43l3 _ dł.

0,075 km. Przebudowę zlokaltzowano w granicach pasów drogowych, które są własnością gminy

Bartniczka. Planowana modernizacja geometrycznie pokrywa się z jezdntami dróg. Istniejąca

konstrukcja z kruszywa naturalnego przy rcaltzacji inwestycji będzie stanowić dolną warstwę

podbudowy pod projektowaną nawierzchnię. Szerokości jezdni od 3,1 do 5,5 m. Spadki

poprzeczne nawierzchni zmienne od 1,5 - 2,5o^. Klasa drogi - L, D, prędkość projektowa 30

km/godz. Pobocza gruntowe szerokości 0,5 - 0,75 m. Odwodnienie powierzchniowe w pas

drogowy. Zieleńptzydrożna-nie występuje potrzeba wycinki drzew i krzewów. Przy wyliczeniu

kosztów zadania, należy uwzględnić koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej dla każdego z odcinków, pomimo braku takich pozycji w przedmiarach robót

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkolve kody CPV:

II.6) Całkorvita wartość zamówienia (jezeli zamawiajqcy podaje inJbrmacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacoinkowa całkowita

maksymalna wąrtoŚĆ 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 ustawy Pzp: Nie

Okęślenie przedmiotu, więlkości lub zakęsu oraz waruŃów na jakich zostaną udzielonę

zamówięnia,októrychmowawart,67ust. 1pkt6lubwart.134ust.6pkt3usiawyPzp:
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II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta
umowa ramowa lub okres, na który zostałustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lubdniach:

lub

data r ozp o częcia: lub zakończenia: 20 1 8 -06-3 0

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFQRMACJE Q CĘARAKTERZE PRAW-NYM.
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁa W POSTĘPOWANIU

ilI.l.l) KomPetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

OkreŚlęnię warunków: Ocęna spełnienia waruŃu dokonana będzie w oparciu o złożonę przęz

Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia waruŃów.

Informacje dodatkowe

IIL1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreŚlenię warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jezeli Wkużę,że jest(są)

ubezPieczony(eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakręsie prowadzon ej działatności na

minimalną Sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzeniaw wysokości co najmniej 300

000,00 zł.

Informacje dodatkowę

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

OkreŚlenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jezeli vłykuże, że: I) w okresie

ostatnich 5latPrzed upĘwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy-w tym okresie, zręalizował, znależytą starannością: - dwie roboty obejmujące

roboty w zakręsie budowy dróg o wartości każdej roboty minimum 150 000,00 zŁ (wraz z

należnYmPodatkiem Yat). Zarobotę budowlaną wykonaną w sposób naleĘĘ Zamawiający

uważa robotę budowlaną zakończoną wydaniem protokołu końcowego po tozliczeniu

Przedmiotu umowy. 2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonaniazamówięnia, które będą

uczestniczyĆ w wykonywaniu zamówięnia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia7 lipca

1994 r, Prawo budowlanę (t. j,Dz.TJ. z2017 l, poz,1332) uprawnienia do k|erowania
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robotami budowlanymi we właściwych specjalnościach, tj.: a) drogowej

ZamawtającyWymagaodwykonawcówwskazaniawofęrcielubwewnioskuodopuszczenie

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

zamówieniawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Infbrmacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

ustarvy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ W CELU
wsTĘPNEGo POTWIERDZENIA,ŻE NIE PoDLEGA oN wyKLUCzENIu oRAz
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
sELEKCJI

OŚwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PF.ZEZ
WYKONA\ryCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNoŚCI, o KTÓRyCH MowA W ART. 25 UST. 1 pKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZBŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONA\ilCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA oKoLIczNoŚCI, o KTORyCH MowA w ART. zi usr. 1 pKT 1
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USTAVYY PZP

ilI.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uozrAŁU w posTĘpowANIU:

Dokument Potwierdzaj ący, że Wykonawca jest(są) ubezpieczony(-eni) od odpowiedzialności '

cYwilnej w zakresie Prowadzonej działalności na minimalną sumę gwarancyjną na jedno i
wszYstkie zdarzęniaw wysokości co najmniej 300 000,00 zł.2)Dowody określaj ąaę czy

robotY zamieszczone w Wykazie robot zostĄ wykonane naleĘciei prawidłowo ukończone.

Zarobotębudowlaną 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{ZEZ
WYKONA\ilCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKDLICZNOŚCI, o KTóRyCH 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 kosźorysy ofertowe,2) Dowód wniesienia wadium, 3) Pisemne zobowiązanie

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

nichPrzY wykonywaniu zamówięnia zgodnie z art.22austawy PZP, 4) W przypadku

PodPisania ofertY oraz poświadczeniazazgodność z oryginałem kopii dokumęntów przęz

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

ofęrtY dołączyĆ stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

§_EKCJA IV: PROCEDI]RA

ry.l) oPIs

IV.l. 1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

WYkonawcazobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 37.000 zł (słownie: trzydzieści

siedęm tysięcy zł) przed upływem tęrminu składania ofert.

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

Nię
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Nalezy podać informacje na temat udzielania zallczek:

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

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofeft w postaci katalogów elektronicznych lub dołączeniado ofert

katalo gów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia ofer§ wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złozenie oferty wariantowe.j

Nie

Złożente oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłożeniem ofer§

zasadntcze.j:

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

postępowaniu

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

innowacy.jne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna Liczba wykonawców

Maksymal n a ltczb a wykonarł,ców

Kryteria selekcj i wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewi dzi ana maksym alna liczb a uczestników umowy ramowej :
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informacje dodatkowe:

zamowięnie obej muj e ustanowienie dynamic znę go systemu zakupów :

Adres strony internetowej, na której będą zamieszazonę dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszczasię złozenie ofeń w

formie katalo gów elektronicznych :

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sPorządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

o graniczony, ne gocj acj e z o głoszeniem)

Nalezy podać adres strony internetowej, na ktorej aukcja będzie prowadzona:

NaleŻy lvskazaĆ elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nalezy podać, które infbrmacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej orazjaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e dotyczące przebie gu aukcj i e l ektroni cznej :

Jaki jest przewldziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytowac (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązańi specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektroniczne| i czasie ich trwania:
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czas trwania:

CzY wYkonawcY, ktorzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektroniczne.j :

IV.z) KRYTERIA OCE|{Y OFERT

IV.z.1) Kryteria oceny ofert:

IY.z.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosolvanie 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 ofbrty:

Przęwidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przepr owadzeni a nego cj acj i

Przewldziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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

informacje dodatkowe

Kryteria znaczęnię

Cena 60,00

Długość okresu gwarancji i rękojmi 25,00

DoŚwiadczenie zawodowe kluczo\\rych osób pełniących samodzielne funkc.je w

budownictwie - kierownik budowy branży drogowej
15,00
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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OPis Potrzeb i wYmagań zamawlającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wYsokoŚci nagród dla wykonawców, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

Przedstawi\l rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jezeli zamawlający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rczlruiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

ElementY oPisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby oferl podlegających negocjacjo mpoprzez

zastosowanie krYteriow oceny of'erl wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektr oniczna

Adres strony internetowej, na ktorej będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówieniń w licytacji

elektronicznej:

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

wymag ani a techni c zne ur ządzeń informaty c zny ch:

SPosób Postępowania w toku licytacji elektronlcznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:
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Wykonawcy,ktorzy nie złożylt nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani 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 umowy w

sPrawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wyma g ani a doty cząc e zab ezpleczenia należyte g o wykonani a um o wy :

Informacje dodatkowe:

Iv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofer§, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenla zmlan:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 clo SIWZ. Zamawiający przewiduje mozliwość zmiany w

stosunku do treści of'erty następujących postanowień umowy w następujących warunkach

(okolicznościach): 1) wydłuzenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem, że: a) prace

objęte umową zostały wstrzyman e przęz właściwe organy z przyczyn ntezależnych od

Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakończenie rcaltzacji przedmiotu umowy, b) zaszła

konieczność uzyskania niemozliwych do przewtdzeniana etapie planowania inwestycji danych,

zgódbądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c) wystąpiły bardzo złe warunki

atmosf'eryczne, w istotny sposób odbiegające od typowych, uniemozliwiające Ękonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie zzasadami sztuki budowlanej, d) wystąpiła siła lłyższa

uniemozliwiającąwykonanie przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydłuzony o sumę

dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz

Zamawtalącym. Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostac uzgodniona z

inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca

powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego 2) zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod

warunkiem że: a) zniemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn
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wYkonanie całoŚci przedmiotu zamówienia napotyka istotnę trudności, których przezwyciężenie

wYmagałobY Poniesienia niewspółmiernie wysokich kosźów. Wszystkie powyższe

Postanowienia w podpunktach 1 i 2 stanowią katalog zmian,na które Zamawiający może wyrazić

zgodę. Nie stanowią jednoczeŚnie zobowiązaniado wyrażenia takiej zgody.Możliwość

dokonania zmian umowy stanowi uprawnieni e Zamawiającęgo a nie jego obowiązek. Nie stanowi

zmianY umowY w rozumięniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmianadanych związanychz obsługą

administracyjno-organizacyjnąumowy (np. zmiana rachuŃu bankowego), b) zmiana danych

teleadresowych, c) ztniana o sób odpowiedzialnych za kontakĘ i nadzór nad przedmi otęm

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) §Posób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy),

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 20 18-02-06, godzina: 1 0 :00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzg!ędu na pilną potrzebę udzielęnia zamówienia,

(ptzetarg nieograniczony,ptzetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nię

Wskazać powody:

JęzYk lub języki, w jakich mogą być sporządzanę ofęrty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

IV.6.3) Termin rwiązania ofertą: do; okres w dniach: 30 (od ostatecznego tęrminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w prrypadku

niePrzYznania Środków pochodzących zbadżetuUnii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi Środków z pomocy udzielonej przęzpaństwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ być przeznaczonę na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzięlenie zamówienia., jeżeli środki

słuŻące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
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zamawiającl ZamierzałprzeznaczyĆ na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

I V.6.6) Informacje dodatkowe:
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