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Namysłów: Bie żące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu
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Numer ogłoszenia: 16469 - 2015; data zamieszczenia:  06.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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 zamawiaj ącego:  www.namyslow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie

powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest bieżące

utrzymanie dróg na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017. Zakres przedmiotu zamówienia

obejmuje poszczególne prace zawarte w załączniku do formularza oferty o nazwie: Cennik - Bieżące utrzymanie

dróg. Uwaga: Elementy robót nie ujęte w cenniku, a zgłoszone do realizacji przez Zamawiającego wynikłe w

czasie robót bieżącego utrzymania, będą rozliczane według obowiązujących zasad kosztorysowania w oparciu o

obmiar powykonawczy, nakłady z KNR, średnią cenę pracy sprzętu i średnią cenę materiałów z SEKOCENBUD

dla województwa opolskiego jak dla robót inżynieryjnych z zastosowaniem składników cenotwórczych (R - brutto,

Kp, Kz, Z). W ramach bieżącego utrzymania dróg Wykonawca prowadzi działania interwencyjne. Wykonawca

zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonywania zamówienia. Wymagania jakościowe:

W/w prace należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999

r., Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) z zastosowaniem wyrobów budowlanych zgodnych z ustawą z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 883), specyfikacjami technicznymi, sztuką

budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej
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wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym dla użytkowników dróg, stosując

wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne. Warunki realizacyjne: Kwota przeznaczona na

realizację przedmiotu zamówienia będzie ustalana corocznie w oparciu o wysokość środków budżetowych,

uchwalanych przez RADĘ POWIATU. W ramach bieżącego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do: 1)

prowadzenia działań interwencyjnych, 2) zdobywania informacji koniecznych do właściwego wykonania

zamówienia, 3) zapewnienia komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie miejsca prowadzenia robót dla

uczestników ruchu i dla obsługi obiektów przylegających, 4) oznakowania i zabezpieczania terenu robót przed

przystąpieniem do ich realizacji oraz utrzymywania oznakowanie i zabezpieczenia terenu przez cały czas trwania

robót (zabezpieczenia terenu budowy na własny koszt ujęty w cenach jednostkowych), 5) dostarczenia,

zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj.: zapory, znaki, światła

ostrzegawcze, sygnały i inne na czas wykonywania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo

użytkowników drogi i obiektów przylegających, 6) wykonywania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy

technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym dla użytkowniku dróg i obiektów (posiadania

wiedzy i stosowania jej w czasie prowadzenia prac stosowania wszelkich przepisów dotyczących obowiązujących

warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących norm technicznych), 7) stosowania

materiałów posiadających atesty techniczne lub aprobatę świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami norm i

dopuszczenia do ich wbudowania wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego oraz uzyskania

potwierdzenie Zamawiającego na jego wbudowanie, 8) dostarczenia do wglądu atestów i aprobat przed

wbudowaniem, 9) przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących

zachowanie prawidłowego procesu technologicznego, 10) zagęszczenia podłoża pod powierzchnię drogową do

wskaźnika 1.0, 11) ponoszenia odpowiedzialności za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych na

terenie prowadzonych robót na powierzchni ziemi, typu: zawory, studnie, hydranty, a o fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych

urządzeń oraz współpracy z nimi polegającej na dostarczeniu wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu

naprawy, 12) składania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania na wskazanym

przez Zamawiającego miejscu, 13) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy

podczas realizacji robót, 14) zapewnienia i utrzymywania urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu do

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 15)

odpowiedzialności za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do

daty ich zakończenia, 16) ponoszenia wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem materiałów, wywozem

gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych kosztów uwzględniając je w cenach jednostkowych, 17) używania do

wykonywania przedmiotu umowy jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, które nie spowodują

niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót (sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy

lub będące w posiadaniu do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz

winien być oznakowany w logo firmy), 18) przestrzegania wymagań i przepisów ruchu drogowego dotyczących

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych w stosunku do poruszających się pojazdów

Wykonawcy po drogach publicznych, 19) usuwania na bieżąco na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń lub

zniszczeń spowodowanych pojazdami Wykonawcy na drogach publicznych, 20) zgłaszania zakończenia realizacji
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robót na powierzonym odcinku drogi (po ich wykonaniu) do Zamawiającego w celu spisania protokołu odbioru

robót w terenie, zabezpieczając jednocześnie swój środek transportowy, w celu odbioru wykonanych robót, 21)

zabezpieczenia swojego środka transportowego w celu dokonania wizji dróg i ustalenia zakresu robót niezbędnych

do realizacji, usunięcia awarii, zdarzeń losowych oraz wiosennych i okresowych przeglądów dróg i obiektów

mostowych a także robót zgłoszonych do odbioru (koszty środka transportowego należy uwzględnić w cenach

jednostkowych), 22) ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. (jeżeli w

związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed

powstaniem uszkodzenia), 23) ubezpieczenia się od ryzyk budowlanych i montażowych, od odpowiedzialności

cywilnej za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników Wykonawcy,

innych osób, z pomocą których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz osób trzecich, w tym także

wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w trakcie prowadzonych prac, 24) ponoszenia

odpowiedzialności i wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń

losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot.

pracowników, osób trzecich, użytkowników dróg i obiektów będących przedmiotem niniejszej umowy - powstałe w

związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 25) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich

przeszkodach uniemożliwiających i utrudniających wykonanie zadania, 26) dysponowania osobami zdolnymi do

wykonywania przedmiotu umowy oraz do zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu i materiałów do wykonywania

przedmiotu umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 27) zabezpieczenia sprzętu wraz z operatorami

(kierowcami) posiadającymi stosowne kwalifikacje gwarantującego prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy,

28) wywożenia z terenu robót gruzu rozbiórkowego na odkład, nadmiaru ziemi z urobku i innych zbędnych

materiałów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego, 29) bezpośredniego usuwania wszelkich

zanieczyszczeń lub zniszczeń spowodowanych jego maszynami, narzędziami, urządzeniami i środkami transportu

na drogach publicznych, 30) uwzględnienia kosztów środka transportowego w celu objazdu zakresu robót

niezbędnych do realizacji, usunięcia robót awaryjnych, zdarzeń losowych, 31) czas na podjęcie działań od

zgłoszenia Zamawiającego: a) w dni robocze od 6:00 do 22:00 - 2 godziny; b) w dni robocze od 22:00 do 6:00 - 3

godziny; c) w dni wolne - 3 godziny; Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań

określonych w przedmiocie zamówienia nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach

jednostkowych jakie zaproponuje Wykonawca. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie

będą obejmowały wszystkich elementów zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: drogi

powiatowe Powiatu Namysłowskiego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.21.00-6, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6,

45.23.32.00-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.21-4, 45.23.32.22-1, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.92-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 29.12.2017.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wadium wynosi 30.000,00 zł. 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.272.3.2015.AK-G.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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 do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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 waru nku

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (1) oświadczy, że dysponuje

odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; (2) przedstawi wykaz narzędzi,

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji

zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami a w szczególności:

przedstawi, że dysponuje (własność, najem, dzierżawa i inne) m. in. walcem z wibracją do 10t,

koparko-ładowarką, koparką kołową, samochodem samowyładowczym lub ciągnikiem rolniczym z

przyczepą samowyładowczą, samochodem skrzyniowym, piłą do cięcia mas bitumicznych i kostki

betonowej, młotem wyburzeniowym, płytą wibracyjną (3) w przypadku korzystania z potencjału

technicznego innego podmiotu przedstawi pisemne zobowiązanie podmiotu, do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (1) oświadczy, ze dysponuje

odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz (2) jeżeli przedstawi 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
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ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami a mianowicie jednej osoby do nadzorowania prac, która posiada uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności drogowej i doświadczenie w nadzorowaniu prac związanych z

budową dróg oraz m. in. trzema osobami do bezpośredniej realizacji zamówienia - obsługi niezbędnych

do wykonania zamówienia maszyn, narzędzi, urządzeń i środków transportu niezbędnych do

wykonywania przedmiotu zamówienia (walca drogowego do 10 t, koparko-ładowarki, koparki,

samochodu samowyładowawczego lub ciągnika rolniczego, piły do cięcia, płyty wibracyjnej), oraz (3)

złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (4) określi

części zamówienia, które powierzy podwykonawcy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (1) oświadczy, że znajduje się w

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; oraz (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

na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł, 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 MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz narzędzi,  wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych w  celu wykonania  zamówienia  wraz z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

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;
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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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

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;
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III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) wypełniony formularz oferty, 2) określenie części zamówienia, którą wykonawca powierzy podwykonawcy 3) w

przypadku korzystania z potencjału technicznego innego podmiotu przedstawi pisemne zobowiązanie podmiotu, do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 4)

cennik, 5) dowód wpłaty wadium, 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 na wykonane prace - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

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

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 szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej

uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu 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. 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. 3. Pozostałe zmiany: 1) zmiana
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ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w

wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 2) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy

organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy

lub następstwo prawne, 3) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w

umowie, 4) zmniejszenie lub zwiększenie ilości zawartych w cenniku, w zakresie ilościowym i wartościowym na

skutek okoliczności niezależnych i niezawinionych przez strony, 5) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca

realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.namyslow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w

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 post ępowaniu lub ofert:  23.02.2015

godzina 10:00, 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 zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Nie dotyczy. 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 - Bieżące utrzymanie dróg

2015-2017 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: Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. 77 410 36 95 wew. 210, 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 godz. 07:30 - 15:30. W zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztof

Holinej: 77 410 36 95 wew. 220, fax 77 410 39 22 - Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A,

46-100 Namysłów, Wydział Dróg, w godz. 07:30 - 15:30. 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 si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

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