Goniądz dnia

.12.2012r

FD.7210.52.2012
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.).
Wartość zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Część I SIWZ
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Zamawiający:
Gmina Goniądz
19-110 Goniądz
ul. Plac 11 Listopada 38
tel: 085 738 0043
fax: 085 7380307
NIP: 7190003300
REGON: 000527380
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz
w 2013 roku.”
Część II SIWZ
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
Część III SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia.
Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2012 roku.
Zamówienie obejmuje ciąg dróg gminnych ( mapa do wglądu w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 8) na długości około 80 km i szerokości średnio 6m.
(Wspólny Słownik Zamówień kod CPV- 45233140-2; 45233142-6, 34143000-1, 34144400-2,
142100000-6)
polegające na:
1. Profilowaniu, równaniu nawierzchni dróg gminnych (żwirowych i gruntowych)
- równaniu dróg gruntowych i żwirowych poprzez ścinanie poboczy i profilowanie jezdni
- wyrównanie zadoleń w jezdni
- uprzątnięcie z kamieni
a) przy użyciu równiaki – szacunkowy obmiar robót do 300 godzin
b) przy użyciu koparko-ładowarki – szacunkowy obmiar robót do 180 godzin
2. Remoncie bieżącym dróg gminnych ( żwirowych i gruntowych)
- uzupełnianie braków w nawierzchni żwirowej i gruntowej
- zakup i rozścielenie pospółki (kruszywo do 30mm)
- dowóz pospółki we wskazane miejsce przez Zamawiającego
-zagęszczenie
-uporządkowanie z kamieni
szacunkowy obmiar robót do 5000 ton
3. Naprawie i wymianie uszkodzonych przepustów na drogach gminnych
o średnicy 40-60 cm:

- zakup kręgów lub rur z tworzyw sztucznych (Pecor Optima lub równoważne) o średnicy jak
wyżej
- odkopanie i wymiana uszkodzonych elementów przepustów na nowe
- osypanie kruszywem naturalnym
- uprzątnięcie i czyszczenie całego przepustu
szacunkowy obmiar robót do 90 mb
4. Zimowym utrzymaniu dróg gminnych,
a) odśnieżanie przy użyciu samochodu ciężarowego z pługiem czołowym lub bocznymszacunkowy obmiar robót do 80 godzin
b) odśnieżanie przy użyciu ciągnika z pługiem czołowym lub bocznym- szacunkowy obmiar
robót do 80 godzin
c) odśnieżanie przy użyciu równiarki - szacunkowy obmiar robót do 20 godzin
d) odśnieżanie przy użyciu koparko ładowarki - szacunkowy obmiar robót do 50 godzin
e) zwalczanie śliskości przy użyciu mieszanki solno-piaskowej 20% lub piaskowej jej
zakup, załadunek i rozsypanie we wskazane przez Zamawiającego miejsce przy użyciu
ciągnika z rozrzutnikiem– szacunkowy obmiar robót do 70 godzin
Część IV SIWZ
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Część V SIWZ
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy PZP
Część VI SIWZ
Informacja o wniesieniu wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Część VII SIWZ
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Część VIII SIWZ
Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie od
dnia podpisania umowy do 31.12.2013 roku.

Część IX SIWZ
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunków.
O udzielenie zamówienia określonego w części III SIWZ, mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1) Wykażą się zrealizowaniem dwóch zamówień odpowiadających swoim charakterem
treści zamówienia.
2) Posiadają własny lub dzierżawiony sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania
zamówienia tj:
- ciągnik kołowy 29 – 37 kW (25-30)
- równiarkę
- samochód samowyładowczy o ładowności 8 t
- przyczepa skrzyniowa samowyładowcza do ciągnika o ładowności 5 t
- koparko ładowarkę o pojemności łyżki minimum 0,4 m³ + pług czołowy lub boczny
- samochód ciężarowy z pługiem odśnieżnym bocznym ład. do 8 ton
samochód ciężarowy z pługiem czołowym ład. powyżej 8 ton
ciągnik z rozrzutnikiem rolniczym RCW-3
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
tj. wykażą że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
ustawy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
przedłożonych dokumentów i oświadczeń określonych w części X SIWZ.
5. Zamawiający dokonana oceny spełnienia tych warunków wg formuły ,,spełnia – nie
spełnia”.

Część X SIWZ
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.

Wykonawca dołączy do oferty następujące
oświadczenia:
1.1. Formularz oferty wg treści załączonego druku.

dokumenty

poświadczające

oraz

1.2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, potwierdzające, że przedmiot działania wykonawcy, obejmuje zakres
niezbędny do wykonania zamówienia. Dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert..
1.3. Oświadczenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do realizacji
zamówienia na podstawie art.44 w związku z art 22 ust. 1 (załącznik nr 2) oraz nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (załącznik nr 3), art.
24 ust. 1 pkt. 2 (załącznik nr 4) – dotyczący wykonawcy będącego osobą
fizyczną, ustawy Prawo
zamówień publicznych. Złożenie przez wykonawcę
fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz oświadczeń, zgodnie
z art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie go
z postępowania.
1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani do
ustanowienia wykonawcy - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do załączenia do oferty
stosownego oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika.
Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Wykonawcę - pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Oświadczenie i dokumenty z ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego rozdziału winny być złożone
przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/spółki cywilnej
ubiegających się o zamówienie publiczne. Podpisy muszą być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji.
Przy ocenie spełnienia warunków dotyczących potencjału technicznego i kadrowego
oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny
potencjał Wykonawców.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie, Zamawiający ma
prawo żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
1.6.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentu wskazanego w ust. 1 pkt 3
niniejszego rozdziału 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 ofert.
1.7.
W przypadku załączenia jakichkolwiek dokumentów w językach obcych, niezbędne
jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. Rodzaj
odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców, którzy mają siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich formę
reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
1.8. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ
1.9 Wykaz minimum dwóch prac o podobnym charakterze zamówienia zrealizowanych
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -wg załącznika nr 5 do SIWZ

1.10 Wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia załącznik. nr 6 do
SIWZ.
1.11 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.
2. Jeżeli
Wykonawca,
wykazując
spełnianie
warunków
dotyczących
wiedzy
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz
zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w pkt 1.9, 1.10 dodatkowo udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za ,,zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone
za ,,zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu.
5. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
powiadomi niezwłocznie wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Część XI SIWZ
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Część XII SIWZ
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie
udzielić wyjaśnień, chyba ze prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca oraz udostępniona na stronie
internetowej Zamawiającego.
5. Pytania o wyjaśnienia i odpowiedzi muszą być składane i udzielane na piśmie.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.

Część XIII SIWZ
Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zamawiający uprawnia:
Inspektora UM w Goniądzu – Grzegorza Dudkiewicza tel. 085 7380043 wew. 17 lub
664059057
Osoba w/w jest
upoważniona
do udostępnienia do wglądu dokumentacji
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek wykonawcy.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

Część XIV SIWZ
Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin
składania ofert.

Część XV SIWZ
Opis sposobu przygotowywania ofert.
Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem
formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający
informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta
musi zawierać wszelkie informacje wymagane w specyfikacji i wynikające z zawartości
formularza oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:
a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
b) wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;
c) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze
lub ręcznie nieścieralnym atramentem;
e) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;
f) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika z dokumentów dołączonych do oferty;
g) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania;
h) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
i) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do
zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy przedmiotu
zamówienia „Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na
terenie Gminy Goniądz w 2013 roku.” i opisu „nie otwierać przed
31.12.2012 godz. 10.00”.

j) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać,
k) oferta powinna być spięta w sposób trwały,
l) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca,
Część XVI SIWZ
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
w Urzędzie Miejskim w Goniądzu - sekretariat w terminie do 31.12.2012 roku do
godz. 9.30. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina
dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania niezwłocznie.
3. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może go przedłużyć
w przypadku wprowadzenia zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Otwarcie ofert jest jawne w dniu 31.12.2012 roku. o godz.10.00 w siedzibie
Zamawiającego pokój nr 8.
Część XVII SIWZ
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wartość oferty stanowi iloczyn cen jednostkowych i poszczególnych szacunkowych
części składowych przedmiotu zamówienia. Wartość wszystkich jej elementów,
zawierać powinno wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny
jednostkowe powinny zawierać w sobie wartość netto, podatek VAT, wartość brutto.
Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności
umowy i nie będzie podlegała zmianom w okresie obowiązywania umowy. Oferta
z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium cenowym.
Wykonawca podaje cenę jednostkową za wykonanie 1 roboczogodziny, 1 tony,
1 metra bieżącego
robót określonych
w
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny
w sposób zgodny z art.87 ustawy.

Część XVIII SIWZ
Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone, będą oceniane wg następującego
kryterium
cena –100%.
Sposób obliczenia ceny:
Oferta o najniższej cenie netto oferty
----------------------------------------------------------------- x 100
Oferta badana
Kryterium cenowe będzie oceniane w skali od 1-100 pkt. przy założeniu, że
1 pkt=1%

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w
wyniku oceny ofert w oparciu o kryterium cenowe.
1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w ofercie.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki rachunkowe przy obliczeniu ceny oraz inne omyłki niezwłocznie
zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty.

Część XIX SIWZ
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający dokona zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż
przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zostanie złożona tylko jedna oferta.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.

Część XX SIWZ
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dokonana
z naruszeniem tego przepisu jest nieważna.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
8. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian
umowy za zgodą Zamawiającego.
9. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub
przez Wykonawcę.
10. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ.
11. Zmiany, o których mowa w §12 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) ,
mogą dotyczyć:
1) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na
rzecz Wykonawcy,
2) zmiany obowiązującej stawki VAT,
12. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w §12 ust. 6 projektu umowy
(załącznik nr 7 do SIWZ), jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę
zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli
zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
13. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru robót będących przedmiotem
zamówienia przez Zamawiającego.
14. Płatność dokonana zostanie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
Część XX ISIWZ
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów , o których mowa w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.).

Część XXII SIWZ.
Spis załączników do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór.
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wymagane na podstawie art. 22 ustawy PZP.
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wymagane na podstawie art. 24ustawy PZP.
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wymagane na podstawie art. 24ustawy PZP
(dotyczące wykonawcy będącego osobą fizyczną).
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu prac zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat.
Załącznik nr 6 – Wzór wykazu sprzętu do wykonania zamówienia.
Załącznik nr 7 – Wzór umowy
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