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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.namyslow.pl

Namysłów: Remont dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104 O (klasa
dróg -Z) na odcinku Namysłów - Głuszyna - Etap II - remont nawierzchni i
remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna.
Numer ogłoszenia: 160529 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu , Pl. Wolności 12A, 46-100
Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104
O (klasa dróg -Z) na odcinku Namysłów - Głuszyna - Etap II - remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w
m. Głuszyna..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont
dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104 O (klasa dróg - Z) na odcinku Namysłów - Głuszyna - Etap II remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna. Przedmiot zamówienia obejmuje remont na
odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1105 O do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1106 O w
m. Głuszyna od km 4+990,80 do km 7+398,80 na działkach drogowych nr: 910, 322/2, 322/4, 592/1, 347, 322/3.
Planowane prace nie zmieniają trasy istniejącej drogi. Mieszczą się w krawędziach istniejącego asfaltu, zachowują
szerokości przedmiotowej drogi i maksymalnie wykorzystują istniejącą nawierzchnię bitumiczną dla ułożenia
nakładki, nie zmieniając typu i rodzaju materiału nawierzchni. Zakres robót obejmuje:- remont istniejących zjazdów
72 szt., - remont istniejącej zatoki autobusowej, - remont istniejących poboczy tłuczniowych, - remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, - remont nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną o gr 5 cm (warstwa ścieralna) - (12.800,00 m²) - na długości 2.408,00 mb, - remont istniejącego
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chodnika tłuczniowego: szerokość 1,25 - 2,00 m, na długości 1.548,00 mb wraz ze zjazdami.Roboty należy
wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dokumentacją techniczno-budowlaną,
zgłoszeniem robót budowlanych, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką
budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej
wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Składający oferty wykonawcy zobowiązani
są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w
jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w
następstwie podpisania umowy. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej
dodatkami, w tym również przedmiarem robót, dokumentacją techniczno-budowlaną, szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie
przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków,
które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. Ponadto
przedmiotem realizacji jest: - Przygotowanie placu budowy. - Opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany
organizacji ruchu na czas wykonywania robót. - Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót. Na
wykonane roboty budowlane wymagane jest udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji. Nie dopuszcza się
składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu
zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów - Głuszyna, drogi powiatowe..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.11.21.00-6,
45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 45.23.31.29-9, 45.23.32.00-1, 45.23.32.20-7,
45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.32.90-8, 45.31.61.10-9, 45.10.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Wadium wnoszone w
pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją Wadium - nr
sprawy: IZM.I.272.16.2016.MA.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie, że posiada
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że posiada
odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży: (1) oświadczenie, że
dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (2) oświadczenie na temat
wielkości średniego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (3) przedstawi pisemne zobowiązanie/a
podmiotu/ów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia - w przypadku korzystania z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego
podmiotu/ów oraz (4) określi części zamówienia, które powierzy podwykonawcy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (1) oświadczy, że znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; (2) przedłoży 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,
wraz z potwierdzeniem jej opłacenia (w sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści
polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie
stosownych składek np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).
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:
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oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
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.
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;
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;
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
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty 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 oferty, 2) kosztorys ofertowy, 3) dowód wniesienia wadium, 4) określenie części
zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy, 5) pisemne zobowiązanie/a podmiotu/ów, od
którego/ych wykonawca zamierza pozyskać osoby lub inne podmioty zdolne do wykonania zamówienia, do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,* 6)
pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez
osoby reprezentujące wykonawcę*.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Okres gwarancji - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W następujących przypadkach: 1. Zmiana terminu realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu
przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia
odwołania, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w
zakładanym terminie, 4) jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia) jest konieczna z powodu
niekorzystnych warunków atmosferycznych dla robót związanych z układaniem nawierzchni, 5) jeżeli zmiana jest
konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony,
która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w
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szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej
uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 6) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych
w dokumentacji przetargowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, 7) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej
warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty
budowlane itp. uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 8) jeżeli wystąpi konieczność
wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, 9) jeżeli zmiany
będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu
obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego, 10) jeżeli wystąpi konieczność
dokonania zamiennych robót lub ich części, wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione
jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 11) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących
eksploatatorami infrastruktury, 12) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub
administracyjnych, w szczególności dotyczących: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów
wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., b) odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, c) wydania
postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, d) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu
administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, e) konieczności zaspokojenia
roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności
wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu wykonania umowy: 1) zmiany technologiczne wywołane w
szczególności: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji
przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub
urządzeń, b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c)
koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d)
wystąpieniem znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunków geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych , e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f)
koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji przetargowej, a
okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, g) konieczność zmian
technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń (przy
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niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), h) konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia
wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu (przy niezmiennym
wynagrodzeniu Wykonawcy), 2) zmiany zakresu: konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót,
które są ujęte w ofercie, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy,
rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych z jednoczesnym
obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 3) zmiany osób i podmiotów: a)
konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co
najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony
wniosek Wykonawcy), b) konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo
konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony
wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego
usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy), 4) zmiany w organizacji
wykonania przedmiotu umowy: a) zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez
zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustaleń dotyczących
terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy, b) zmiana zasad dokonywania odbiorów robót
budowlanych jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które
obciążałyby Zamawiającego, c) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku
informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 3. Zmiany terminów i
warunków płatności: 1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 2) będące
następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, 3) konieczność
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych
wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych
dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła
finansowania zamówienia, 4. Pozostałe zmiany: 1) rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi
konieczność wykonania robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do
zaniechanego zakresu robót, 2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku , 3) siła wyższa
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 4) konieczność zmiany i modyfikacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek Zamawiającego, instytucji finansującej lub w okolicznościach,
za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego
formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania
umowy lub następstwo prawne, 6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w umowie, 7) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.namyslow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w
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Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu,
pok. nr 210..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016
godzina 10:00, miejsce: Miejsce: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów,
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. PRZEWIDUJE SIĘ UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA ŚRODKÓW POCHODZACYCH
Z BUDZETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA LATA 2016-2019. 2) SKŁADANIE OFERT: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
zaadresowanej według poniższego wzoru: DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO DOKŁADNA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY Oferta na przetarg - Remont dróg powiatowych - Namysłów - Głuszyna - Etap
II NIE OTWIERAĆ PRZED TERMIN OTWARCIA OFERT 3) OTWARCIE OFERT: W tym samym dniu, co
składanie ofert ale o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie,
Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów. 4) OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW: W zakresie procedury
przetargowej: Maria Adamczyk tel. 77 410 36 95 wew. 209, Adriana Rzeczkowska tel. 77/ 410 36 95 wew. 211,
fax 77 410 36 95 wew. 212 lub 77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100
Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu. W zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Holinej: 77 410 36 95 wew. 220, fax /77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe, Wydział Dróg, Pl. Wolności
12A, 46-100 Namysłów. 5) Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania,
to znaczy od 07:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2016-07-27 09:30

