
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.bip.gluszyca.pl 

 

Głuszyca: Odbudowa muru oporowego w ci ągu cieku R20 w 

miejscowo ści Grzmi ąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) - powód ź 2009 

rok - etap II  

Numer ogłoszenia: 38991 - 2013; data zamieszczenia:  14.03.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Głuszyca , ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, woj. dolnośląskie, tel. 074 

8456263, faks 074 8456339. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gluszyca.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku 

R20 w miejscowości Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) - powódź 2009 rok - etap II. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R20 w miejscowości 

Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) - powódź 2009 rok - etap II, tj. wykonanie robót budowlanych 

polegających na odbudowie i naprawie brzegu cieku R-20 na długości łącznej 845 mb, w tym: odbudowa 

muru oporowego, naprawa muru oporowego, brukowanie skarp, korekta skarp, remont/odbudowa 4 

mostów, dojazdów do posesji. Przedmiot zamówienia składa się między innymi z następujących elementów 

- Klasyfikacja odcinków cieku do odbudowy, naprawy, remontu w 2013 roku - etap II: Odcinki kategorii I - 

awaryjnej zagrażającej życiu i mieniu planowane w etapie II inwestycji: 1)Odcinek nr 24; R 8 - remont 

mostu; km 0+920,18 most 11 - 1 szt.; 2)Odcinek nr 25; R 2 - budowa murów kamiennych h do 2,5 m z 

gurtami; R 7 - karczowanie i wycinka usunięcie karpin; od km 0+925,00 do km 0+945,00 brzeg prawy - 20 

mb; 3)Odcinek nr 26; R 2 - budowa murów kamiennych h do 2,5 m z gurtami wg; R 7 - karczowanie i 

wycinka usunięcie karpin; od km 0+950,00 do km 0+970,00 brzeg prawy - 20 mb; 4)Odcinek nr 27; R 2 - 
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budowa murów kamiennych h do 2,5 m z gurtami wg; R 7 - karczowanie i wycinka usunięcie karpin; od km 

0+996,00 do km 1+016,00 brzeg prawy - 20 mb; 5)Odcinek nr 28; R 2 - budowa murów kamiennych h do 

2,5 m z gurtami; R 7 - karczowanie i wycinka usunięcie karpin; MO 17 podwyższenie muru - 26 mb; 6)

Odcinek nr 29; R 1 - budowa murów kamiennych h do 1,5 m z gurtami; R 7 - karczowanie i wycinka 

usunięcie karpin; od km 1+200,0 do km 1+215,00 brzeg lewy - 15 mb; 7)Odcinek nr 30; R 2 - budowa 

murów kamiennych h do 2,5 m z gurtami; MO 31 od km 1+245,0 do km 1+270,00 brzeg lewy - 25 mb; MO 

32 od km 1+245,0 do km 1+270,00 brzeg prawy - 25 mb; R 6 - naprawa murów spoinowanie odsadzki 

ubytki; MO 32 od km 1+270,0 do km 1+280,00 brzeg prawy - 10 mb; 8)Odcinek nr 31; R 8 - remont mostu; 

km 1+271,60 most 18 - 1 szt.; 9)Odcinek nr 32; R 2 - budowa murów kamiennych h do 2,5 m z gurtami; od 

km 1+275,00 do km 1+285,00 brzeg prawy - 10 mb; R 6 - naprawa murów spoinowanie odsadzki ubytki; od 

km 1+285,00 do km 1+295,00 brzeg prawy - 10 mb; 10)Odcinek nr 33; R 1 - budowa murów kamiennych h 

do 1,5 m z gurtami; od km 1+370,00 do km 1+420,00 brzeg prawy - 50 mb; R 6 - naprawa murów 

spoinowanie odsadzki ubytki; od km 1+420,00 do km 1+430,00 brzeg prawy - 10 mb; 11)Odcinek nr 34; R 

1 - budowa murów kamiennych h do 1,5 m z gurtami - od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg prawy - 32 

mb; od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg lewy - 32 mb; R 6 - naprawa murów spoinowanie odsadzki 

ubytki; od km 1+482,00 do km 1+512,00 brzeg lewy - 30 mb; 12) Odcinek nr 35; R 2 - budowa murów 

kamiennych h do 2,5 m z gurtami; R 7 - karczowanie i wycinka usunięcie karpin; od km 1+450,00 do km 

1+482,00 brzeg prawy - 32 mb; od km 1+450,00 do km 1+482,00 brzeg lewy - 32 mb; R 6 - naprawa 

murów spoinowanie odsadzki ubytki; od km 1+440,00 do km 1+450,00 brzeg lewy - 10 mb. Odcinki 

kategorii II - awaryjnej nie zagrażającej życiu i mieniu planowane w etapie II inwestycji: 1)Odcinek nr 1; R 3 

- roboty ziemne korekta porządkowanie skarp; R 7 - karczowanie i wycinka usunięcie karpin; od km 0+080 

do km 0+110 brzeg prawy - 30 mb; 2)Odcinek nr 3; R 4 - umocnienie skarp brukowanie; od km 0+355,0 do 

km 0+365,0 brzeg prawy - 10 mb; R 8 - remont mostu; Most M03 w km 0+486,19 - 1 szt.; 3)Odcinek nr 4; R 

3 - roboty ziemne korekta porządkowanie skarp; R 7 - karczowanie i wycinka usunięcie karpin; R 2 - 

budowa murów kamiennych h do 2,5 m z gurtami; od km 0+360,0 do km 0+460,0 brzeg prawy - 100 mb; od 

km 0+360,0 do km 0+460,0 brzeg lewy - 100 mb; 4)Odcinek nr 7; R 8 - remont mostu; km 0+578,92 MOST 

04 - 1 szt.; 5)Odcinek nr 8; R 3 - roboty ziemne korekta porządkowanie skarp; R 4 - umocnienie skarp 

brukowanie; od km 0+575,0 do km 0+592,0 brzeg lewy - 17 mb; 6)Odcinek nr 9; R 3 - roboty ziemne 

korekta porządkowanie skarp; R 4 - umocnienie skarp brukowanie; od km 0+625,0 do km 0+640,0 brzeg 

lewy - 15 mb; od km 0+625,0 do km 0+640,0 brzeg prawy - 15 mb; 7)Odcinek nr 12; R 6 - naprawa murów 

spoinowanie odsadzki ubytki; MO 09 NAPRAWA MURU - 25 mb; MO 10 NAPRAWA MURU - 25 mb; 8)

Odcinek nr 20; R 2 - budowa murów kamiennych h do 2,5 m z gurtami; od km 0+800,00 do km 0+850,00 

brzeg lewy - 50 mb; 9)Odcinek nr 21; R 2 - budowa murów kamiennych h do 2,5 m z gurtami; od km 

0+850,00 do km 0+865,00 brzeg lewy - 15 mb; 10)Odcinek nr 22; R 2 - budowa murów kamiennych h do 

2,5 m z gurtami; od km 0+885,00 do km 0+900,00 brzeg lewy - 15 mb; 11)Odcinek nr 23; R 6 - naprawa 

murów spoinowanie odsadzki ubytki; od km 0+899,00 do km 0+918,00 MO 14 - 19 mb. Szczegółowy 
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zakres robót określa projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych - dokumenty te stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy PZP. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.22.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium przetargowe w wysokości 72 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset zł 00/100). 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków. Wadium może być wnoszone w 

pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto depozytowe w Banku Zachodnim WBK - nr 

rachunku: 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 

przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż 

pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 

przed terminem składania wniosków. Do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem dowodu wniesienia wadium. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 PZP. 

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 PZP oraz jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP nie złoży dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania ofert. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku 

dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli: wykonał należycie w ciągu 

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy, w tym okresie - w ciągu jednego roku roboty budowlane w zakresie 

polegającym na budowie lub odbudowie umocnień brzegowych (murów oporowych), na ciekach 

wodnych na długości minimum 400 mb i budowie/odbudowie obiektów mostowych w ilości 

minimum 2 szt., o wartości nie mniejszej niż 3 miliony zł brutto (łącznie) (wg wzoru formularza nr 

3 do SIWZ); ze względu na trudny teren realizacji zadania oraz znaczny zakres robót, który 

należy wykonać ręcznie (w części odcinków prace należy wykonać bez udziału ciężkiego 

sprzętu), Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia (wg wzoru formularza 

nr 2a do SIWZ), mówiącego o tym, iż Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i znane mu są 

warunki terenowe realizacji zamówienia, co jest jednoznaczne z ich akceptacją. Ocena 

spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań. Potwierdzenie dysponowaniem 

potencjalem technicznym stanowi oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru formularza nr 2 do 

SIWZ) 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania przedmiotu zamówienia, jeśli przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole 

jakości i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
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zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (wg wzoru formularza nr 4 do SIWZ) oraz przedstawi kopie uprawnień budowlanych i 

zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenie 

(wg wzoru formularza nr 4a do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane. Ocena spełnienia w/w warunku 

dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� 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 jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 dla 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  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
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składania ofert  

� 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 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 niż 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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, 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 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 - 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 
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na potencjał 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (na własnym 

formularzu). 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
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których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)wystąpienia robót 

dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a)z 

przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub b)wykonanie zamówienia 

podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia 

dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym; 2)wystąpienia 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w 

§1 ust. 3 Umowy w przypadku konieczności wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla 

wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej; 

3)spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i niezawinione przez Wykonawcę; 4)wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 

Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: 1)zmiany osób 

wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego oraz, że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, 2)zmiany osób biorących udział 

w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, 3)zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu 

umowy, na zasadach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie 

mniejszym, niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 

Zmiany do umowy wymagają formy aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem 

nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.gluszyca.pl 
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pok. nr 23. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.03.2013 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pok. nr 1 Punkt 

Obsługi Klienta. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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