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

www.bip.gluszyca.pl

Głuszyca: Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłod zka 97 w Głuszycy

Górnej - powód ź sierpie ń 2010 r.

Numer ogłoszenia: 82569 - 2014; data zamieszczenia:  15.04.2014

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 mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 97 w

Głuszycy Górnej - powódź sierpień 2010 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Istniejące zagospodarowanie terenu -

W obrębie istniejącego obiektu teren jest płaski od około 504,5 do 505,7 m n.p.m. Konstrukcja mostu jest na

poziomie przyległego terenu. Nawierzchnia jezdni - gruntowa, stan techniczny dostateczny. Balustrady na moście -

stalowe o nie normatywnej wysokości ze śladami uszkodzeń mechanicznych i korozji. Konstrukcja obiektu w

przekroju poprzecznym to żelbetowe przęsło płytowe. Konstrukcja ustroju nośnego ułożona jest na przyczółkach w

postaci kamiennych murów oporowych. Przyczółki kamienne płynnie łączą się z kamiennymi murami oporowymi po

obu stronach mostu. Stan techniczny przyczółków jak i murów oporowych wymaga zasadniczych prac

naprawczych. Zakres uszkodzeń i podmycia przyczółków ma wpływ na nośność obiektu. W odległości 2 m od

obiektu przebiega sieć wodociągowa oraz napowietrzna sieć teletechniczna przechodząca przy słupie w doziemną

część. Wszystkie w/w sieci uzbrojenia terenu nie kolidują z realizacją zadania. Parametry istniejącego obiektu:

Szerokość całkowita obiektu Bc = 3,96 m; Długość całkowita Lc = 4,40m; Kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą

65º; Światło poziome Bs =3,40 m. Uszkodzenia konstrukcji: uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji przęsła;

uszkodzenia, pęknięcia, wykruszenia i pomycia murów oporowych; koleiny na obiekcie, zalegająca woda w

kałużach; całkowita degradacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Rozwiązania projektowe: Nawierzchnia gruntowa

drogi gminnej zostanie zastąpiona nawierzchnią asfaltową. Projekt zakłada dostosowanie obiektu do istniejącego
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układu drogowego. Wszystkie urządzenia obce należy na czas robót zabezpieczyć. Nie przewiduje się prac

związanych z korektą wysokościową oraz korektą w planie istniejących sieci. Odbudowa mostu polega na

wymianie stalowego przęsła na płytę żelbetową z zabetonowanymi stalowymi dźwigarami. Dodatkowo

wymienione zostaną kamienne przyczółki na przyczółki żelbetowe z okładziną kamienną. Parametry techniczne

projektowanego mostu : Szerokość całkowita obiektu Bc = 4,60 m; Szerokość jezdni na obiekcie Bj = 4,00 m; Kąt

skrzyżowania obiektu z przeszkodą 65º; Spadek podłużny jezdni 1,45 %; Pochylenie poprzeczne jezdni 3%;

Światło poziome Bs = 3,53 m. I. Dział drogowy 1. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych -

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych - obsługa geodezyjna, roboty pomiarowe; 0,10 km; 2. Rozbiórka

obiektów inżynierskich: 1)Rozebranie konstrukcji mostowych - żelbetowe przęsło wraz z wywiezieniem gruzu na

składowisko; 20,00 m²; 2)Rozebranie kamiennych przyczółków i murów oporowych wraz z wykopami pod ławy

fundamentowe w gruntach skalistych i z zabezpieczeniem wykopu; 98,58 m³; 3)Odtworzenie kamiennych okładzin

przyczółków oraz odbudowa murów oporowych (29 m³) wraz z: uzupełnieniem spoinowania materiału kamiennego,

zabezpieczeniem wykopów i skarp w czasie prac, wykonaniem drenażu podłużnego za murem fi 200 w warstwie

filtrującej, wykonaniem rurek drenarskich poprzecznych co 60 cm fi 100 mm, zasypaniem strefy za murami

pospółka Id 0,97, porządkowaniem terenu, humusowanie, transportem i dostarczeniem niezbędnych materiałów.

3. Rozbiórki elementów dróg: 1)Demontaż istniejących balustrad stalowych; 6,00 mb; 2)Rozebranie nawierzchni

gruntowej na dojazdach; 162,10 m²; 3)Rozebranie i odtworzenie istniejącego ogrodzenia wraz z furtką; 12,00 mb.

4. Podbudowy: 1)Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 16 cm; 162,10 m²; 2)Wykonanie

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem przy przyczółkach gr do 60 cm; 15,30 m². 5. Nawierzchnia

ścieralna MMA: 1)Warstwa ścieralna AC 11S gr 4,0 cm na obiekcie i dojazdach długość całkowita 45 mb; 182,10

m²; 2)Warstwa wiążąca AC16 W gr. 4,0 cm na dojazdach; 162,10 m²; 3)Warstwa wiążąca MA8 gr 4,0 cm na

obiekcie; 20,00 m². 6. Roboty wykończeniowe - wykonanie ścieku skarpowego; 2,50 mb. II. Dział mostowy

1.Zbrojenie płyty pomostowej, ław fundamentowych, korpusów, stal BSt500: 1)Stal zbrojeniowa BSt500; 2 160,00

kg; 2)Stal kształtowa - dźwigary i ławy łożyskowe zabezpieczone antykorozyjnie; 1 696,08 kg. 2.Beton

konstrukcyjny klasy B-30 - Wykonanie płyty pomostowej, ław fundamentowych, korpusów wraz z szalunkiem;

27,60 m³. 3. Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa - Wykonanie nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej (z

żywic) na górnej powierzchni belek podporęczowych gr.min.6mm z czyszczeniem powierzchni i przygotowaniem

podłoża z zatarciem rakowin mat. PCC; 4,50 m². 4. Balustrady stalowe H=1,1 m zabezpieczone antykorozyjnie

wraz z odtworzeniem ogrodzenia; 29,80 mb.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.11.10-6.

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1.Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium

przetargowe w wysokości 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100). Wadium należy wnieść przed

upływem terminu składania ofert. 2.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 (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Świdnicy o/Głuszyca - nr

rachunku: 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006. 4.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się

termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający

zaleca dokonanie wpłaty na rachunek bankowy minimum dwa dni robocze przed terminem składania ofert, aby

kwota wadium została zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed datą i godziną złożenia oferty.5.Wadium

wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Punkcie Obsługi Klienta, pok. nr 1

Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55 przed terminem składania ofert.6.Do oferty należy załączyć

kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące

wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

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 przedstawi wykaz robót budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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, wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawca

winien wykazać się realizacją co najmniej dwóch zadań, polegających na odbudowie/budowie

/przebudowie mostów (obiektów mostowych). Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie
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z formułą spełnia - nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego,

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.3.4) 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 niniejszego zamówienia, jeżeli przedłoży odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: a) 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 osobami, wg wzoru Załącznika

nr 4; b) kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa lub oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia budowlane. Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub specjalności mostowej. Kierownik budowy winien posiadać

doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch obiektów związanych z odbudową, budową lub

przebudową obiektu mostowego. 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 na

kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł. Jednocześnie Wykonawca potwierdza spełnienie warunku

posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej płynną realizację zamówienia

poprzez złożenie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ. 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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:
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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;

określenie robót  budowlanych,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

Wykonawca winien wykazać się realizacją co najmniej dwóch zadań, polegających na odbudowie/budowie

/przebudowie mostów (obiektów mostowych).;

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

osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;
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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

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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dołączyć: 1.formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru -

załącznik nr 1 do SIWZ, 2.kosztorys ofertowy, 3.dowód wniesienia wadium, 4.wykaz części zamówienia, które
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Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ, 5.stosowne

pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić,

czy złożony podpis w ofercie został złożony przez osobę/y do tego umocowane, 6.w przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust.

2 ustawy Pzp.

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.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1.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 §2 ust. 1 pkt 2 projektu 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)błędów w dokumentacji projektowej, których

usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian

w projekcie; 5)wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na realizację robót, dla których

określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania

zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli

przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było

uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. 2.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 terminu zakończenia
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przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i niezawinione przez Wykonawcę,

4)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.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.gluszyca.pl

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:  06.05.2014

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.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Projekt jest finansowany w ramach promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie

skutków klęsk żywiołowych.

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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