Numer sprawy SOK/17/2014
ZAMAWIAJĄCY
Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
1. Przedmiot i zakres zamówienia
Nazwa zadania:

Budowa wiaty magazynowej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.22.31.00-7, 45.23.13.00-8, 45.31.12.00-2.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wiaty o konstrukcji
stalowej, wolnostojącej, jednokondygnacyjnej, magazynowej na odpad o kodzie 19 12 12 (czyste butelki pet), przeznaczony do
dalszego przetworzenia wraz z instalacją odgromową i elektryczną oraz pozabudynkową instalacją elektryczną, rozbiórce
fragmentów zewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji deszczowej, kolidujących z projektowana inwestycją oraz budowie
zewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji deszczowej po nowej trasie. Dane techniczne projektowanej wiaty: Powierzchnia zabudowy 403 m2 - Powierzchnia użytkowa 342,12 m2 - Kubatura 3969,55 m3 - Ilość kondygnacji 1 Inwestycja
zlokalizowana jest przy ul. Nadwiślańskiej 36 w Oświęcimiu na działkach nr 1060/1, 1066/5, 1066/8. W zakres realizacji
zamówienia wchodzą: 1. Branża budowlana i instalacyjna - Zakres prac obejmuje: 1) Wiatę, 2) Roboty rozbiórkowe, 3) Roboty
ziemne, 4) Fundamenty, 5) Posadzkę, 6) Konstrukcje stalowe, 7) Zabezpieczenie antykorozyjne 8) Roboty malarskie, 9) Obudowę
ścian i dachu, 10) Instalacja elektryczna, 11) Zasilanie obiektu, instalacja oświetlenia, 12) Instalacja odgromowa. 2. Pozostałe
niezbędne roboty instalacyjne (zgodnie z zapisami projektów i przedmiarów). BIOZ załączony do projektu należy traktować
pomocniczo. Wykonawca winien sporządzić własny BIOZ zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym wg zapisów umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do SIWZ: - zał. nr 8 Projekt budowlany i
Dokumentacja techniczna, - zał. nr 9 Pozwolenie na budowę, - zał. nr 10 Przedmiary robót..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia
uzupełniającego przy uwzględnieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp wyłącznie w przypadku większego niż planowane zakresu realizacji
robót budowlanych, określonego treścią siwz (gł. dokumentacji technicznej, projektu i przedmiaru robót) i wynikającego z celu
zamówienia, jeśli nastąpiło ono z przyczyn od niego niezależnych, których nie dało się przewidzieć przy specyfikowaniu warunków
zamówienia i szacowaniu jego wartości oraz w zakresie, w jakim wykonanie prac dodatkowych będzie niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 8 tygodni, według oferty Wykonawcy.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.
Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z dwóch kryteriów oceny ofert.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2
w godzinach od 8:00 do 14:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na
stronie: www.sok.serwisy.net.pl
4. Termin składania ofert
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Oferty należy składać w terminie do dnia 08 stycznia 2015r. w siedzibie Zamawiającego do godz. 9.00
na dziennik podawczy w sekretariacie, pokój nr 2. Termin publicznego otwarcia ofert przypada na
dzień 08 stycznia 2015r. godz. 9.30 Miejscem otwarcia jest siedziba Zamawiającego (pok. nr 3).
5. Warunki udziału w postępowaniu
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
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i
doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: Wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali
następujące roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: a) co najmniej jedno zamówienie
polegające na budowie wiaty o ogólnej wartości inwestycji co najmniej 250.000,00 PLN brutto, która została wykonana w sposób
należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców. Do wykazu Wykonawca winien również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co
najmniej do podpisania protokołu odbioru robót. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie - w tym celu wykaz musi być złożony przez
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, a dla spełnienia warunku wystarczy udowodnienie posiadania wiedzy i doświadczenia przez jednego z wykonawców
występujących wspólnie).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują
wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, kierować robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących
stanowisk według zał. nr 5 do siwz: Wykonawca winien dysponować osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi,
doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia: Co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy.
Osoba ta powinna posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne równoważne
uprawnienia, uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą z dnia 18 marca
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz.
394 ze zm.) lub równoważne uprawnienia w tej specjalności.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące
warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców,
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którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są: a) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy
złotych) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), b) posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
wysokości co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
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;



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;



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



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:



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;



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;



inne
dokumenty
dotyczące
sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej:
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej, określonych w pkt 15 ppkt I.4 lit. a),b) siwz, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.;

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;



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;
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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;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 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;



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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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. Wypełniony formularz ofertowy - wg zał. nr 1 do siwz, 2. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę wg przedmiaru
robót, 3. Postuluje się dołączenie wypełnionego w intytulacji oraz parafowany na wszystkich stronach wzór umowy (zał. nr 7 do
siwz), 4. Inne dokumenty lub pełnomocnictwa wymagane fakultatywnie lub warunkowo przez Zamawiającego.

4

6. Termin związania ofertą
30 dni od dnia ostatecznego terminu otwarcia ofert
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 90



2 - Termin wykonania zamówienia - 10

8. Kwota wadium
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł.
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w pkt. 10 siwz.

9.

Dodatkowe informacje

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt
finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych.
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
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego
pisemnego aneksu. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w
przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent
wzrostu podatku VAT, b) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł
mieć wpływu: zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót,
wystąpienie siły wyższej jak również warunków pogodowych i temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych
i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy, podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, wystąpienie
okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji
powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez
Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego
zakończenia prac, jeżeli niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z
zawartej umowy, c) terminów płatności i innych: podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z
zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych zmieniającego zasady i terminy jej realizacji i rozliczeń,
aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu, zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego, wystąpienie innych zdarzeń nadzwyczajnych. d) zmiany personalnej na stanowisku Kierownika budowy, która może
nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania
takiej zmiany. e) Konieczności wykonania przez wykonawcę robót zamiennych zgodnie z § 1 ust. 5 wzoru umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
10. Dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:

23.12.2014; nr ogłoszenia w BZP: 263653 - 2014
Ogłoszenie umieszczono w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 23.12.2014r.
Oryginalne ogłoszenie zamieszczone w BZP w załączeniu.
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