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Ogłoszenie nr 56911 l-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.
Gmina Chorzele; Przebudowa drogi gminnej Raszujka- Olszewka w gminie Chorzele
(ETAP I).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:
Nie
Nazwa projektu łub programu----O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działałność, łub działałność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginałizowanych:
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) —
SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyłi
przeprowadzenie postępowania:
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyłi prowadzenie
postępowania:----Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:----Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej :
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:----Informacje dodatkowe:----1 .1) NAZWA I ADRES: Gmina Chorzele, krajowy numer identyfikacyjny
55066788200000, ul. ul. Stanisława Komosińskiego 1,06-330 Chorzele, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40, e-mail sekretariat@chorzele.pl, faks 29 751
65 30.
Adres strony internetowej (URL): www.chorzele.pl
Adres profilu nabywcy:----Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (¡eżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, ezy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających);----I. 4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Tak
www.bip.chorzele.pl/Przetargi
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie:
Nie
adres ----Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób;----Wymagane jest przesłanie ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób;
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
Adres;
Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele pokój nr 2 (sekretariat - I
piętro)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń łub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tyeh narzędzi można uzyskać pod
adresem; (URL)
SEKCJA II; PRZEDMIOT ZAMÓWłENłA
ILI) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej
Raszujka - Olszewka w gminie Chorzele (ETAP I)”.

Numer referencyjny: PN/I3/20I8
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny:
Nie
II. 2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
IL3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części;

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:----Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części łub grup
części:----Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:-----II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań j a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Raszujka - Olszewka w gminie
Chorzele - etap I przebudowy. Długość odcinka drogi podlegającego przebudowie wynosi od
KM 0+000,00 do KM 1+040,00 to jest 1040m. Opracowanie obejmuje swoim zakresem pas
drogowy drogi gminnej Raszujka - Olszewka i realizowane jest na działkach nr 127; 875.
Odcinek podlegający przebudowie zaczyna się w obrębie skrzyżowania dróg gminnych gminy
Chorzele i gminy Jednorożec. Zakres projektowanej przebudowy nie wymaga zmiany granicy
pasa drogowego. W terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie: sieć
teletechniczna, wodociąg, sieć elektroenergetyczna napowietrzna.
Zakres robót obejmuje:
-roboty przygotowawcze;
-roboty rozbiórkowe;
-roboty ziemne;
-przebudowę jezdni pasa drogowego drogi gminnej Raszujka - Olszewka na działkach nr 127,
875;
-przebudowę istniejących zjazdów w zakresie istniejącego pasa drogowego;
-przebudowę istniejących skrzyżowań na długości przebudowywanego odcinka drogi gminnej;
-przebudowę odcinków bezodpływowych rowów odwadniających;
-wykonanie bieżącej konserwacji nie poddanych przebudowie rowów;
-zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej;
-wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu.
Projektowane zagospodarowanie terenu
BRANŻA DROGOWA:
Po przebudowie drogi sposób zagospodarowania terenu zasadniczo nie ulegnie zmianie.
Zostanie wykonana jedynie miejscowa korekta przebiegu jezdni, wyprofilowane zostaną luki
poziome i pionowe. Przebudowa istniejących zjazdów i skrzyżowań polegać będzie na
wykonaniu zgodnej z obowiązującymi przepisami geometrii zjazdów i skrzyżowań, wykonaniu
nowych warstw konstrukcji nawierzchni. W ramach przebudowy jezdni zostanie wykonana
bieżąca konserwacja rowów odwadniających. Droga na całym odcinku posiadać będzie
przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Projektuje się jezdnię szerokości 5,00m oraz obustronne
pobocze szerokości 0,75m. Przyjęto konstrukcję dla kategorii ruchu KR2. Oporniki betonowe
12x25cm należy zastosować na skrzyżowaniach z drogami publicznymi (według rysunku Z/01)
oraz na zakończeniach wszystkich zjazdów indywidualnych i zjazdów na drogi wewnętrzne.
Podbudowa zasadnicza zostanie wykonana z gruntu stabilizowanego cementem po
wcześniejszym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego (istniejąca grubość

warstwy ścieralnej wynosi od 1 do 4cm). Grunt stabilizowany cementem do podbudów
zasadniczych nawierzchni kategorii KR2 powinien zostać wykonany zgodnie z Polską Normą
PN-S-96012:1997. Grubość warstwy gruntu stabilizowanego cementem przyjęto 20cm.
Pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni tj. warstwa wiążąca (gr. warstwy 7cm) i
warstwa ścieralna (gr. warstwy 4cm) zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Projektowana
niweleta przebudowy nawierzchni jezdni ulegnie zmianie. Ze względu na dobraną technologię
zostanie podniesiona o około 1Ocm.
Zestawienie powierzchni i elementów poszczególnych części zagospodarowania terenu w
granicach opracowania:
-nawierzchnia z betonu asfaltowego 5366 m2,
-pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1538 m2,
-zieleń drogowa 2538 m2.
Zestawienie powierzchni i elementów do rozbiórki:
-nawierzchnia z betonu asfaltowego 5088 m2.
Parametry drogi gminnej:
-długość odcinka - ł .040 km
-kategoria przyjętego ruchu KR2,
-prędkość projektowa - 30; 40km/h,
-szerokość pasa drogowego 12,00m-13,00m,
-przekrój uliczny jednojezdniowy - dwupasowy,
-szerokość jezdni 5,00 m,
-przekrój jezdni daszkowy 2%,
-odwodnienie powierzchniowe w kierunku istniejących rowów.
Parametry zjazdów indywidualnych:
-nawierzchnia zjazdów: beton asfaltowy,
-zjazdy indywidualne: szerokość min. 3,0m,
-przecięcie krawędzi zjazdu i ulicy wyokrąglono lukiem kołowym o promieniu R=3,00m.
-nawierzchnię zjazdów od prywatnych posesji wydzielono opornikiem betonowym 12x25cm
na podsypce piaskowo cementowej.
Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdów:
-warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr. 4cm,
-warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr. 7cm,
-podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem warstwa wykonana zgodnie z PN-EN
14227-10 gr. 20cm,
-grunt istniejący.
ODWODNIENIE
Wody deszczowe i roztopowe z jezdni przebudowywanej drogi gminnej Raszujka - Olszewka
odprowadzane będą powierzchniowo za pomocą wyprofilowanych spadków do
bezodpływowych rowów. Istniejące odcinki rowów będą przebudowywane jedynie w
miejscach wynikających z konieczności miejscowych korekt przebiegu jezdni projektowanej
drogi. Rowy na przebudowywanych odcinkach będą w przekroju trapezowe, obustronne.
Średnia głębokość min. 50cm. Szerokość dna 40cm. Nachylenie skarp 1:1,5. Skarpy i dno
rowów obsadzone będą trawą.
Przebudowywane krawędzie rowów w miejscach zwężeń pokrywać się będą z zewnętrzną

krawędzią pobocza. Zewnętrzna krawędź rowu w miejscach zwężeń pozostaje niezmieniona.
Na pozostałych częściach rowów, nie poddanych przebudowie, zostanie wykonana bieżąea
konserwaeja (polegająea na oczyszczaniu dna rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp).
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELEKOMUNIKACYJNA:
Zgodnie z warunkami przebudowy i ustaleniami w Orange Polska S.A. jako zabezpieczenie
istniejących kabli doziemnych w pasie drogowym drogi gminnej Raszujka - Olszewka należy
zastosować rury dwudzielne typu AROT HOPS. Rury osłonowe wykonać zgodnie z opisem i
rysunkami projektowymi z zaehowaniem norm zakładowyeh TPSA. Jako dokument
odniesienia dla określenia zgodnośei stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa
Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4. Prace przy zbliżeniach i
skrzyżowaniach z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego prowadzić ręeznie, z
zachowaniem szczególnej ostrożności, w porozumieniu i pod nadzorem pracowników
Posterunku Energetycznego w Chorzelaeh. Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z
obowiązująeymi normami i przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP. Wszelkie
zmiany wynikłe w trakeie wykonawstwa prac objętych niniejszym projektem należy uzgodnić
z projektantem.
Przed przystąpieniem do prac w zbliżeniu z infrastrukturą telekomunikaeyjną należy zgłosić
rozpoezęcie prac w celu ustanowienia nadzoru przez służby techniczne Orange Polska S.A. Po
wykonaniu robót budowlano - montażowyeh. wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia
dokumentaeji powykonawczej.
OZNAKOWANIE:
Wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu - organizację ruchu
drogowego ujęto w oddzielnym opracowaniu tj. w Projekcie stałej organizacji ruchu - załącznik
nr 11 do SIWZ.
Wykonawca na czas realizacji zamówienia opracuje, uzgodni oraz wdroży do realizacji projekt
czasowej organizacji ruchu.
Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikającyeh między innymi z:
-obsługi geodezyjnej (roboty pomiarowe - wykonanie inwentaryzaeji powykonawczej),
-doprowadzenia przyległego terenu do stanu jak przed rozpoezęeiem prae,
-wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do wykonania
należytego wykonania robót,
-usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi.
UWAGA:
1jSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załąeznikach do SłWZ,
które stanowią:
a)Projekt Budowlany - załącznik nr 4 do SIWZ,
bjSzczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 do
SIWZ,
2) Zamawiający, w celu skalkulowania ceny ryczałtowej pomocniczo załącza przedmiary robót,
(w załączniku nr 10 do SIWZ).
3) Załączone Przedmiary robót mają charakter jedynie informaeyjny i pomocniczy. Nie należy
go załączać do oferty.
4) Przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wykonawca
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przedłożenia

Zamawiającemu kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy będzie wykorzystywany do
obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy (jej
wypowiedzenia lub rozwiązania) lub też rezygnacji z części robót, a tym samym obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45232452-5
45233220-7
45233290-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:----(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)----łł.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art, 67 ust. 1 pkt 6 i 7
łub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: —
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie łub okres, na który została
zawarta umowa ramowa łub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
w miesiącach: ---- lub dniach:----lub
data rozpoczęcia: ------------- lufy zakończenia: 20 8-10-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-30
II. 9) Informacje dodatkowe:----SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM 1 TECHNICZNYM
Iłl.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III. 1.1) Kompetencje łub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe.......
łłl.1.2) Sytuacja finansowa łub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600.000,00 PEN.
Informacje dodatkowe----III.1.3) Zdolność techniczna łub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: l)Wykonał: a)w
zakresie robót budowlanych - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy obejmującą
swoim zakresem budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o
wartości co najmniej 600.000,00 złotych brutto. Przez wykonanie zamówienia należy
rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych
zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
2)skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające n/w uprawnienia i doświadczenie: kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - w specjalności drogowej oraz posiada
co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w
specjalności drogowej. Okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego
wykonywania zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty
uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w
niniejszym postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w pkt 2) SIWZ, Wykonawcy mogą spełniać
łącznie. UWAGA ! IjOsoby, o których mowa wyżej powinny posiadać uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz.290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. 2)Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej
uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane). 3)Przy sprawdzaniu
zgodności uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa polskiego, znaczenie pojęcia „uprawnień bez ograniczeń” będzie oceniane
przy uwzględnieniu stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji
potwierdzającej uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ewentualne wątpliwości będą
rozstrzygane w oparciu o wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych dostępne na
stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 4)W zakresie wykazania
posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im
uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia
22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1725).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:----III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu:
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:
Nie
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp, będzie zobowiązany złożyć dokumenty, o których
mowa w pkt 1) powyżej, dotyczące tych podmiotów. 3)Jeżeli wykonawca ma siedziby lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedziby lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4)Dokumenty, o których mowa w pkt. 3)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięey przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5)Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3) zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanawiania pkt 4)
mają zastosowanie.
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
HI.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
ajwykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załąezeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, s^ referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty;
bjwykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publieznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
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na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
cjdokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sum^
gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcy innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy
Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:---111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP----111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- załącznik nr 3, 3a do SIWZ 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów załączy do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile pełnomocnik składa ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) OPIS
lY .l.l) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 10.000,00 złotych, słownie: dziesięć tysięcy złotych.
3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
IjWadium może być wnoszone w jednej lub kilku następującyeh formach w zależności od
wyboru wykonawcy: a)w pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zobowiązaniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e)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. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), 2)Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w
Przasnyszu Nr 87 8924 0007 0025 0216 2003 0002 z adnotacją: "Przebudowa drogi gminnej
Raszujka - Olszewka w gminie Chorzele (ETAP I)". Do oferty należy dołączyć kopię
polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3)Wadium wniesione w
pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4)Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. 5)Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30
dni od terminu składania ofert. 6)Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń
międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin

uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7)Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8) Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z
ofertą w osobnej kopercie. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę, oraz
zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.
9) Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty
kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje
jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. 10)W
przypadku niewniesienia wadium lub jego wniesienia w sposób nieprawidłowy, oferta
wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 4.Zwrot wadium. łjZamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp (opisanego w pkt 14.5. a) SIWZ).
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.l ustawy pzp
(opisanego w pkt. 14.4.1 SIWZ) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego. 5)Jeżełi wadium wniesiono w pieniądzu. Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4.Utrata
wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: ajwykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. ł ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. bjWykonawca, którego oferta
została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:----IY.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
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Informacje dodatkowe:----IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV. 1,6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców----Przewidywana minimalna liczba wykonawców----Maksymalna liczba wykonawców ----Kryteria selekcji wykonawców:----łV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:----Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:---Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:----Informacje dodatkowe:----Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:----Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:----Informacje dodatkowe:----W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:----Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IY.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:----Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:----Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:----Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:.......
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:----Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:----Czas trwania:----Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:---11

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV,2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okres gwarancji i rękojmi
40
IY.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IY.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:----Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:----Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):----Informacje dodatkowe----IY.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:---Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:----Wstępny harmonogram postępowania:----Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:----Informacje dodatkowe:.......
IY.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:----Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:----IY.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:----Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:----Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:.......
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:.......
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:----licytacja wieloetapowa----Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:----Data: godzina:----Termin otwarcia licytacji elektronicznej:----12

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:----Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:----Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:----Informacje dodatkowe:----IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia: IjZamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie
wykonania przedmiotu Umowy w następujących okolicznościach: l.a.ajzmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak: -klęski żywiołowe i występowanie
siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie wyżej wskazanym,
-warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 1.a.bjzmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności w przypadku wykrycia
instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych niezinwentaryzowanych przez właścicieli lub
zarządców tej infrastruktury, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem
zamówienia lub w przypadku konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii lub napraw przez
użytkowników tej infrastruktury, co może uniemożliwić terminową realizację prac;
l.a.cjzmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności: -wstrzymanie robót przez Zamawiającego; -konieczność usunięcia błędów łub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; -zmiany będące następstwem działania
organów administracji, w szczegółności przekroczenie zakreśłonych przez prawo terminów
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; W przypadku wystąpienia
którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2)Dla potrzeb niniejszej
Umowy ustala się, że roboty zamienne to działania wprowadzające rozwiązania zamienne w
stosunku do opisanych w SłWZ, które spełniają łącznie następujące warunki: ł.a.ajnie
stanowią rozszerzenia przedmiotu Umowy, a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót
w ramach tej samej kategorii CPV (zamieniają prace i nakłady w jednej kategorii CPV
wymienionych w SłWZ); 1.a.bjsą konieczne do wprowadzenia ze względu na zaistnienie
sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub ich wprowadzenie
jest korzystne dla Zamawiającego w szczególności: -wynikną z aktualizacji rozwiązań z
uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów lub -wynikną z
okoliczności technicznych, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem
realizacji przedmiotu Umowy lub -zwiększą bezpieczeństwo wykonywanych robót lub zapobiegną powstaniu dużych i nieodwracalnych strat dla Zamawiającego lub -poprawią
parametry techniczne przedmiotu Umowy lub -spowodują obniżenie kosztu ponoszonego
przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu Umowy. 3)Wprowadzenie
rozwiązań zamiennych wymaga uprzedniego zgłoszenia przez Wykonawcę takiej
rekomendacji Zamawiającemu z jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy, i będzie
możłiwe do realizacji jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i autora projektu na ich
wprowadzenie. 4)Wykonanie robót zamiennych nie stanowi podstawy do zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 13 ust.I. 5)Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji przedmiotu Umowy
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(zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: a)niedostępność na
rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; bjpojawienie się na rynku materiałów
lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; cjpojawienie
się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; djkonieczność zrealizowania przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie wskazanej technologii nie było możliwe ze względu na
konieczność ochrony roślin i zwierząt na obszarach podlegających szczególnej ochronie (np.
obszary parków krajobrazowych. Natura 2000); e)odmienne od przyjętych w SIWZ warunki
geologiczne lub terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych; f)konieczność zrealizowania przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa. Każda ze wskazywanych w lit. a)-f) zmian może być
powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 6)Zamawiający dopuszcza zmianę osób, przy
pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co
najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub
innych ustawach, i doświadczeniem. 7)Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
zmian Umowy w przypadku: a)kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do
zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; bjzmiany przepisów prawa lub
wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykonanie przedmiotu Umowy.
W takim przypadku zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do
dostosowania przedmiotu Umowy do stanu zgodności z prawem. W przypadku, gdy zmiany
te wpływają w sposób istotny na koszty wykonania przedmiotu Umowy dopuszcza się
zwiększenie wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o udokumentowany wzrost kosztu jego
wykonania związany bezpośrednio ze zmianą przepisów; c)zmiany nazwy lub adresu firmy
Wykonawcy; d)zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną
firmą, po stronie Wykonawcy; e)wystąpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawców;
f)powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana
przez Wykonawcę w Ofercie, jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy; g)zaistnienie konieczności zmiany zakresu robót powierzonych
Podwykonawcy; h)wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie
do przedmiotu zamówienia; i)zmiany wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki
podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy; W trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to
części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
zapłacono; j)zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art. 149
ust.l ustawy pzp; k)zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę przy zastosowaniu poniższych
zasad: 1) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w § 21 ust. 1 pkt. 7) lit. k), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów
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odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. 2) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi
kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników
świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 3) W przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne łub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 4) W
celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ppkt. 1), każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5) W przypadku zmian, o których
mowa w ppkt. 1), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć
do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ
na koszty wykonania umowy, w szczegółności: i) pisemne zestawienie wynagrodzeń
(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub ii) pisemne
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących
usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym łub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6) W
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne łub zdrowotne, jeżeli
z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z
których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ppkt. 5) lit. ii, 7) W terminie
10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ppkt. 4). Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 8) W przypadku
otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
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zatwierdzeniu wniosku. Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w
ppkt. 4). W takim przypadku przepisy ppkt. 4)-7) oraz 9) stosuje się odpowiednio. 9)
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. l)gdy
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych nie objętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art.144 ust.ł
pkt 2 ustawy pzp; mjwystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,
jeżeli spełnione zostały przesłanki art.144 ust.l pkt 3 ustawy pzp; njzmiany Wykonawcy,
któremu Zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w
art.144 ust.l pkt 4 ustawy pzp; o)gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w
rozumieniu art.144 ust.le ustawy pzp; pjgdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności
wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia
zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym jeżeli dotyczy):----Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym----IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:----Data: 2018-06-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:----Język lub języki, w jakieh mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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 (EETA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie eałości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6,6) Informacje dodatkowe:.......
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