
Zębowice: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków-Leśnioki wraz z
modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowości Poczołków
Numer ogłoszenia: 295434 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zębowice , ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077
4216076, faks 077 4216076 w. 36.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl,
www.zebowice.biuletyn.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej dla
miejscowości Poczołków-Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie
Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Poczołków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest : Część 1 1) Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki :
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 63 mm układana metodą przewiertu sterowanego L- 1592 m, -
przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 32 mm, szt. 6 L= 204 m ( w tym odcinki układane metodą
przewiertu sterowanego L = 164 m), - wymiana zestawu hydroforowego w pompowni wody w
Kadłubie Wolnym - 1 kpl. 2) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w
miejscowości Poczołków-Leśnioki nr 36 poprzez podłączenie do istniejącego wodociągu
zlokalizowanego na terenie wsi Kocury przy budynku Nr 11 - przyłącze wodociągowe z rur PE Ø
32 mm L = 112 m.- ( Zadanie finansowane w całości ze środków własnych Gminy) Część 2
Budowa 17 kompletów przydomowych oczyszczalni ścieków typu A w miejscowości Poczołków.
Rozmieszczenie oczyszczalni wg załącznika Nr 1a. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
pełnobiologiczne, zapewniające oczyszczanie wody do klasy 2 czystości na bazie
najnowocześniejszych technologii SBR..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.21.50-8, 45.23.21.00-3,
45.23.21.51-5, 45.23.21.52-2, 45.25.21.27-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie:
05.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10000 zł

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• nie dotyczy

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty
budowlane polegające na budowie obiektów o wartości brutto min. 300 000 zł na
kaŜde zadanie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złoŜonego
wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i
doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego
łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem
niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji
prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku naleŜy rozumieć nie
tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie
podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu
do wykonania części zamówienia dotyczącego robót budowlanych lub oddanie do
dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry kierowania budową, która posiada
wymagane uprawnienia oraz doświadczenie i zobowiązanie się do stałej usługi
doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia ).

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Nie określa się minimalnych standardów

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca musi
posiadać kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych



funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Ocena spełniania warunku zostanie
dokonana na podstawie złoŜonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, Ŝe osoby te posiadają wymagane
uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca moŜe
polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a) posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 350.000,00 zł na jedno
zadanie b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie
mniejszą niŜ 500 000 złotych na jedno zadanie. Ocena spełniania warunku zostanie
dokonana na podstawie złoŜonych dokumentów tj. informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia - na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca moŜe
polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

• wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania
warunku wiedzy i  doświadczenia,  wykonanych  w okresie  ostatnich  pięciu  lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeŜeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym
okresie,  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

• wykaz  narządzi,  wyposaŜenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych



wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

• 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  dla  wykonania
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ
3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności
finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego
potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub
zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji  właściwego organu -  wystawione nie  wcześniej  niŜ  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, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub
potwierdzenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji  właściwego organu -  wystawione nie  wcześniej  niŜ  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

JeŜeli 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, Ŝe:

• nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie
wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:

• inne dokumenty
1)  Wypełniony  załącznik  Nr  1  -  formularz  OFERTA 2)  Kopia  dowodu  wniesienia
wadium.  3)  Kosztorys  ofertowy  opracowany  metodą  uproszczoną  na  podstawie
załączonej  dokumentacji  projektowej  wraz  z  zestawieniem cen  jednostkowych
materiałów,  czynników  produkcji  tj.  stawka  rbh,  kosztów  pośrednich,  kosztów
zaopatrzenia i zysku oraz stawek jednostkowych pracy podstawowego sprzętu i urządzeń,
które wykonawca będzie uŜywał do wykonania przedmiotu zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dotyczy podmiotów gospodarczych będących osobami fizycznymi - w celu stwierdzenia, czy osoba
podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do
oferty naleŜy załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w prawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą wykazać, Ŝe : a) kaŜdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia
działalności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz Ŝe brak jest
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p., b) wspólnie muszą wykazać, Ŝe
spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej wielkości środków
finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia i są ubezpieczeni w zakresie OC z tytułu



prowadzonej działalności na kwotę wymaganą w SIWZ. Forma dokumentów i oświadczeń: 1)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia naleŜy złoŜyć w formie oryginału, 2) dokumenty i oświadczenia składane do oferty
naleŜy złoŜyć w formie oryginałów lub kopii, 3) dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy
złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski; 4) kopie dokumentów powinny być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie do tego
pełnomocnictwo; 5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.3, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty;

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu Stron wyraŜoną na piśmie pod
rygorem niewaŜności. 2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian do zawartej
umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1. Wykonawca wnosi o
przedłuŜenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeŜeli takie
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu
następujących zobowiązań:a) przekazania terenu budowy,b) przekazania dokumentacji budowy
(pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych
wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany),c) przekazania dokumentów
zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej,d) zmiany
terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych
umową,e) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie; 2. Wykonawca wnosi o
przedłuŜenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeŜeli takie opóźnienie jest
lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez
Zamawiającego, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c)
siły wyŜszej, klęski Ŝywiołowej d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody
spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 3) JeŜeli wystąpią zmiany będące
następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego w szczególności : a) wstrzymanie
robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej; 4) JeŜeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności :
a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące niemoŜliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy



dotychczasowych załoŜeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych, d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji,
jeŜeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniŜenie kosztów eksploatacji, poprawy
bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej, a zastosowanie przewidzianych rozwiązań będzie
niekorzystnym wykonaniem przedmiotu umowy, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa. 3. Jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 4.
Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie
wykonawcy, Zamawiający przewiduje moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą
róŜnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę , 5. Jeśli nastąpi kolizja z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie
kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, 6. Zmiana umowy nastąpić moŜe z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy
poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny
zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość
wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 7.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez
powołaną przez Zamawiającego komisję , w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz
Kierownik budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zebowice.pl, www.zebowice.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Zębowicach ul. Murka 2, 46-048 Zębowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Murka 2, 46-048 Zębowice
pok. Nr 10.

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:  Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00021-6921-UM0800005/12 z dnia
12.07.2012 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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


