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

przetargi.orzesze.pl/rzp/siwz03_14.htm

Orzesze: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ci ągu ul. Bukowej w

Orzeszu-Zazdro ści.

Numer ogłoszenia: 79182 - 2014; data zamieszczenia:  10.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Orzesze , ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800,

faks 032 3248826.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.orzesze.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:  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.

Bukowej w Orzeszu-Zazdrości..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w

ciągu ul. Bukowej w Orzeszu-Zazdrości z rur PVC lub PP o średnicach fi 200-400 o łącznej długości 339 mb

zgodnie z dokumentacją projektową (zał. nr 8 do SIWZ) i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

(zał. nr 9 do SIWZ) Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie : Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.

Bukowej w Orzeszu-Zazdrości z rur PVC lub PP o średnicach fi 200-400 o łącznej długości 339 mb. Zakres

zamówienia: a) roboty budowlane wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, spełniając

wszystkie wymagania określone w decyzji - pozwolenie na budowę, dokonanych uzgodnieniach, zgodnie z

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi

i mienia, pod nadzorem właścicieli sieci istniejącego uzbrojenia terenu i napowietrznych linii energetycznych b)

geodezyjne wytyczyć obiekty w terenie i dokonać inwentaryzacji geodezyjnej po- wykonawczej, w tym robót

ulegających zakryciu przed ich zakryciem c) wyniki ww. pomiarów geodezyjnych przekazać do Starostwa

Powiatowego w Mikołowie i w Rybniku d) odtworzyć nawierzchnię asfaltową ul. Bukowej w ilości 399,30 m2 oraz

nawierzchnię tłuczniową drogi leśnej w ilości 97,00 m2 oraz uporządkować teren po zakończonych robotach

budowlanych e) w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni jezdni ul. Bukowej poza trasą budowy kanalizacji,

ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego f) wykonać niezbędne pomiary, próby i sprawdzenia
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prawidłowości realizowanych robót wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru

robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów), g) oznakować roboty zgodnie z

projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ww.

projekt, h) powiadomić zarządcę drogi - Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach

Górnych oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na 7 dni przed

dniem jej wprowadzenia i) przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas robót i

przedłożeniu Inwestorowi planu BIOZ j) dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające ubezpieczenie OC

prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z § 7 k) prace w terenie leśnym w obrębie dz. 109 wykonać bez

wycinki drzew i użycia sprzętu ciężkiego, w pasie o szer. nie większej niż 2mb z odkładem l) prace zorganizować

w sposób zapewniający mieszkańcom dojazd do własnych posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano oraz

korzystanie z wody, energii elektrycznej i środków łączności m) dostosować istniejące dojazdy, dojścia do bram,

wjazdy itp. do niwelety drogi będącej przedmiotem zamówienia oraz rzędnych posesji przy bramach n) zapewnić

ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby o) przekazać Zamawiającemu kompletną

dokumentację powykonawczą. Podwykonawcy: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych

części zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie,

potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe podwykonawcy w celu

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca

zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje. 4. Wymagania

dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały

w załączniku nr 7 do SIWZ tj. projekcie umowy 5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo,

który nie podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości

większej niż 50 000 zł brutto..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.11.12-3.

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:  Okres w dniach: 100.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w

wysokości 8.000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 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). Wadium wnoszone

w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-

Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje

na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dni 25.03.2014 do godz.

9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i

godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy

złożyć do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

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

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - zamawiający nie

dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli

wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku

szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w

oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków

nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co

najmniej jedną robotę w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej lub sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej o długości min. 300 mb. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli

wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku

szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w

oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków

nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym W zakresie dysponowania odpowiednim
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potencjałem technicznym - zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Ww.

warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI

specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego

weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/

nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie dysponowania osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami /minimum 1

osoba/, 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 tj. osób posiadających uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w

specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych (wymagane dla

kierownika budowy) - drogowej (wymagane dla kierownika robót) Ww. warunki zostaną uznane za

spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku

braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się

w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków

nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego

warunku. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których

mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w

postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w

postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na

zasadzie 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:

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=79...

4 z 8 2014-03-10 13:25



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;

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 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;

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;

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;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.
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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

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo

zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. 3.

Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych: a)

wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o

wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro lub o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, b) wystąpienie warunków atmosferycznych,

geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe,

w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub

ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, c) wystąpienie

w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z

zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub

w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) wystąpienie siły wyższej, e) wystąpienie zmian w

przepisach prawa, f) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych

interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, g) przerwy w

wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h)

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania

robót budowlanych w terminie określonym w umowie, i) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów

wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, j) wydanie

postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy -

Prawo budowlane, k) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, l) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych

przedłuża się o: a) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień

dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robót, b) czas trwania warunków atmosferycznych,

geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe,

w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub
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ich części, a także ugaszeniu pożaru lasu, c) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu

dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) czas trwania siły

wyższej, e) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach

prawa, f) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na

dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów

dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, g) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót

budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h) czas trwania

wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania

robót budowlanych w terminie określonym w umowie, i) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach

prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., j) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie

wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach

ustawy - Prawo budowlane, k) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje

wykonanie robót budowlanych. 5. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych,

wskutek: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne

dla zamawiającego, b) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,

hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli lub ich części, c)

zmian technologicznych spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń

nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające

uzyskanie lepszej jakości tych robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji, konieczność

wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub

materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa; 6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 5 nie mogą

stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://przetargi.orzesze.pl/rzp/siwz03_14.htm

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski Orzesze, 43-180

Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, pokój nr 19, jak również za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.03.2014

godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 Orzesze 43-180..

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