Sztum: Budowa parkingu na dz. Nr 215/6 w Koniecwałdzie
Numer ogłoszenia: 180976 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj.
pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu na dz. Nr
215/6 w Koniecwałdzie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest budowa parkingu na działce nr 215/6 w Koniecwałdzie poprzez budowę
ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie programu planowanych
badań archeologicznych i sposobu ich prowadzenia w stanowisku archeologicznym
włączonym do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Koniecwałd i Kępina (Uchwała nr
XX/60/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwca 2007r.) zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 ze zm.), zw. dalej
Rozporządzeniem, 2) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań
archeologicznych objętych przedmiotem zamówienia, 3) złożenie wniosku wraz z kompletem
niezbędnych dokumentów, w siedzibie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, 4) uzyskanie pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie prac archeologicznych, 5) wykonanie archeologicznych badań ratowniczych
wraz ze sporządzeniem dokumentacji archeologiczno - konserwatorskiej przez osobę
uprawnioną w zakresie niezbędnym dla umożliwienia rozpoczęcia realizacji robót
budowlanych na terenie objętym strefą konserwatorską: wykonanie prac ziemnych, bieżące
śledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe oraz fotograficzne profili wykopów, a także
zbieranie archeologicznego materiału ruchomego z wykopów, w przypadku stwierdzenia
występowania na obszarze prac badawczych zabytków archeologicznych - wykonanie
wszelkich czynności wymaganych przepisami o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.
6) zabezpieczenie terenu prac archeologicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi
i mienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz.
844, z późn. zm.), oraz przepisami Prawa Budowlanego, 7) ziemię z wykopów należy
składować w pobliżu terenu wskazanego do badań, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego 8) uporządkowanie terenu badań po zakończeniu prac badawczych w sposób
nie powodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych, 9)
magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie z
decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wskazanych zbiorów
muzealnych, 10) uzyskanie od PWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac
objętych umową, 11) sporządzenia sprawozdania z wykonanych badań archeologicznych,
stwierdzającego m.in. możliwość rozpoczęcia przez Zamawiającego prac budowlanych przy
realizacji planowanej inwestycji, przekazanie sprawozdania PWKZ i Zamawiającemu, 12)
opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, zgodnie ze standardami
określonymi w Rozporządzeniu, przekazanie dokumentacji PWKZ i Zamawiającemu. 13)
roboty przygotowawcze; 14) budowę zbiornika infiltracyjnego - odparowującego wraz z
ogrodzeniem; 15) budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do zbiornika
infiltracyjnego - odparowującego; 16) budowę ciągów komunikacyjnych, miejsc
postojowych; 17) wykonanie oświetlenia drogowego; 18) wykonanie elementów małej
architektury i zieleni; 19) wykonanie docelowej organizacji ruchu; 20) posianie trawy w
miejscach niezagospodarowanych. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez: Biuro Projektów
Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza oraz projektem umowy i SIWZ, z których treścią
Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowę i jest w trakcie jego uzyskania. Materiał rozbiórkowy po uzgodnieniu
z Zamawiającym, Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko Wykonawcy zgodnie
z zapisami STWiORB. Humus zostanie zdjęty osobno i shałdowany na terenie budowy. Część
humusu Wykonawca rozplantuje w miejscu, pozostałą część zagospodaruje we własnym
zakresie. Zamawiający informuje, że przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo,
wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne
różnice pomiędzy przedmiarami, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.
Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.
Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów
równoważnych co, do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do
materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Zamówienie tożsame
z zamówieniem podstawowym o wartości nieprzekraczającej 20% zamówienia
podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8,
45.11.27.00-2, 45.31.61.10-9, 71.35.19.14-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się
wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł) 3. Wykonawca wnosi
wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1. w pieniądzu, przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 przed
upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego 3.2. w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach
bankowych, 3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5. w 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. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego
dokumentu Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie. 5. Zamawiający nie
dopuszcza stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach, zapisów
uzależniających ich realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy.
Dokumenty nie spełniające powyższego warunku, nie będą uwzględniane jako wypełnienie
obowiązku złożenia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co
najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu
drogi lub placu o wartości min 800 000,00zł brutto (osiemset tysięcy zł), w
skład której wchodzi: wykonanie dróg lub placów z kostki brukowej
betonowej lub kamiennej.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: a) przynajmniej
jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, co najmniej 3 lata doświadczenia
(licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót. b) przynajmniej jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki
kierownika robót przy archeologicznych badaniach ratowniczych posiadająca
uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz. U. Nr 165, poz. 987 ze zm.) c) przynajmniej jedną osobą, która pełnić
będzie obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych mająca, co najmniej 3 lata
doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót. d) przynajmniej jedną osobą, która pełnić
będzie obowiązki kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca
mająca, co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień)
na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji kierownika budowy
oraz kierownika robót pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te
funkcje warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Posiadane przez
w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014r., poz. 1278). Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego odpowiednie do realizacji Przedmiotu zamówienia, do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia
do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające
przedmiotowy warunek. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze
zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz.
394).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


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 wykaże w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu drogi
lub placu o wartości min 800 000,00zł brutto (osiemset tysięcy zł), w skład której
wchodzi: wykonanie dróg lub placów z kostki brukowej betonowej lub kamiennej.;



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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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, 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5)
1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w niniejszym pkt.
III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w
terminach określonych w niniejszym pkt. III.4.3). 2. Formularz ofertowy, zgodny z
załącznikiem do SIWZ.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 90



2 - Gwarancja i rękojmia - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego. 2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach i
w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 3. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie: 4.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym
zakresie: 1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: a) z
powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, b) z
powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich
usunięcia, w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie
lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych. c) z
powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania
zamówienia podstawowego, d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu
wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub
Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, e) z powodu zmian prawa o
charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność wydłużenia procesu
budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w
dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji
odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis, f) z powodu działania osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są spowodowanie z winy
którejkolwiek ze stron, g) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych
umową, h) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, i) w
przypadku znalezienia wykopalisk archeologicznych poza stanowiskiem archeologicznym
włączonym do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Koniecwałd i Kępina (Uchwała nr
XX/60/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwca 2007r., uniemożliwiających
wykonywanie robót, j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie
miał wpływ na termin realizacji robót, k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych
decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, l) w
przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub
uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, m) dokonania w trakcie
realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, n) w przypadku
opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów
niezbędnych do realizacji robót, o) w przypadku nie dotrzymania terminu umowy
przyłączeniowej przez zakład energetyczny, p) w przypadku konieczności udzielenia
zamówienia uzupełniającego w rozumienia art. 67 ust.1 Prawa zamówień publicznych,
którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 2) Co do
zakresu robót objętych umową w przypadku, gdy ich wykonanie w całości lub części stanie
się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności
Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania. 3) Co do oznaczenia stron wyłącznie
w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego
albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo
dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 4) Co do wysokości
wynagrodzenia: a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych
tańszych lub droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia, b) z powodu
zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokołu konieczności. Podstawą do
oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy. c) w przypadku konieczności
zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) z
powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego
zmian w Dokumentacji projektowej, e) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie występowania niewybuchów lub
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, f) z powodu wystąpienia warunków Terenu
budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektów budowlanych, g) konieczności zrealizowania przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy
dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w
tym w szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz zasad
ogólnych rządzących tą ustawą. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem
na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza
39 82-400 Sztum Informacja Urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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

