Kętrzyn, dnia 09.03.2011r.
Znak: SO.271.08.2011

Ogłoszenie o zamówieniu
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nazwa i adres zamawiającego.
Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
Adres:
11- 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
Telefon:
(0-89) 752-05–80 / Fax, (0-89) 752-05–31,
Adres strony internetowej: www.ketrzyn.com.pl
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@ketrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek- od 800 do 1600
wtorek- piątek- od 730 do 1530
7) NIP:
742-205-13-31
8) REGON:
510743440

2. Tryb udzielenia zamówienia.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia nr SO.271.08.2011 prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 193.000 euro z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759, zm. Dz.U. z 2010 r., nr 161,
poz. 1078, zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228) Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej
ustawą.
2) Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych,
b) strona internetowa www.ketrzyn.com.pl (zakładka BIP),
c) tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
www.ketrzyn.com.pl
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych :
1) Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Zaprojektowanie i przebudowa
kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej”.
2) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 71.32.22.00–3 Usługi projektowania rurociągów
CPV 45.23.00.00- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków
3) Przedmiot zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej ulicy
Leśnej w Kętrzynie, zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym – załącznik nr 7 do SIWZ
w skład, którego wchodzi:
a) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie, w zakresie i formie wymaganej
odnośnymi przepisami prawa budowlanego tak, by stanowiła dla Zamawiającego
podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.
b) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i odtworzenia istniejącej nawierzchni drogi,
chodnika terenu zielonego - zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na
budowę.
4) Rodzaj zamówienia: Usługi projektowe inżynieryjne i roboty budowlane.
5) Miejsce/ lokalizacja robót budowlanych: dz. nr 248; 68/1; 104; 111/4; 118; 117; 4 obr. 7 miasto
Kętrzyn.
6) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy
stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
7) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący
załącznik nr 6 do SIWZ.
8) Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, wzorem umowy, jak również uzyskać inne
niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił
w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz sprawdził w terenie warunki wykonania
zadania.
9) Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane ze środków własnych Zamawiającego.
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10)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
1) Od dnia podpisania umowy do 31.07.2011 r.
2) Zamawiający przewidział ryzyko zmiany terminu realizacji zamówienia i określił we wzorze umowy
warunki do wprowadzenia ewentualnej zmiany terminu.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)
posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 2 do SIWZ.
b)
posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przyłącza kanalizacji
deszczowej lub sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 150mb.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych wiedzy i doświadczenia na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać dysponowanie:
•

•

minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych upoważniające do sporządzenia projektu w zakresie
wskazanej specjalności lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w tej specjalności,
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń upoważniające do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania lub kierowania i projektowania lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności (Kierownik
budowy/robót).
Uwaga: Zamawiający potraktuje jako spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków,
również w przypadku, gdy Wykonawca wskaże dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia
budowlane równocześnie wykonawcze i projektowe.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej* - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli
będzie on ubezpieczony od odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone
osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem na kwotę min.
100.000,00 złotych (sto tysięcy zł 00/100).
2) Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Za spełnienie tego warunku Zamawiający
uzna złożenie oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych
w art. 24 ust. 1 ustawy - zał. nr 3 do SIWZ oraz dokumentu/oświadczenia określonego w pkt 8
ppkt 1 lit. c) ogłoszenia o zamówieniu.
3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków o których mowa w pkt. 7 ust. 1 ogłoszenia o zamówieniu, i brak podstaw do
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wykluczenia z postępowania – pkt. 7 ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu, składając oświadczenia i
dokumenty określone w pkt. 8 ogłoszenia o zamówieniu.
4)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy,
b) warunki określone w ust. 1 lit. a) – d) musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub
wszyscy Wykonawcy łącznie.
5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1. i 2 na
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i w oparciu o przedłożone przez Wykonawców
dokumenty, o których mowa w pkt. 8 ogłoszenia o zamówieniu.
b) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach
zawartych w dokumentach złożonych rzez wykonawcę.
c) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie: warunków udziału w
postępowaniu i wymagań określonych przez zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
d) Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w
ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji
części zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia
w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy PZP, zamawiający
żąda, aby wykonawca załączył do oferty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Wzór
oświadczenia stanowi zał. nr 2 do SIWZ .
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ.
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych
wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP- zał. nr 3a) do SIWZ.
2) w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, wykonawca dostarczy*:
a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania.
b) dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane z należytą starannością tj. zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) w celu potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca dostarczy*:
a) 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.
b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
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4) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca przedłoży*:
a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na
kwotę min. 100.000,00 złotych (sto tysięcy zł 00/100), od odpowiedzialności za szkody
osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub
posiadanym mieniem.
* W przypadku korzystania w zakresie pkt. 7 ust. 1 ogłoszenia o zamówieniu z wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych
podmiotów – 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 wykonaniu zamówienia.

Uwagi:
1. W przypadku składania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć
odpowiednie dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie
rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), tj. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8 ppkt. 1 lit. c)
ogłoszenia o zamówieniu - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kserokopii dokumentu. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum,
porozumienia na rzecz wspólnego wykonania zadania, itp.). W takim przypadku ich oferta musi spełniać
następujące wymagania:
a) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład
konsorcjum oddzielnie musi przedstawić:
•

•

oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp (wg załącznika nr 3 do SIWZ),
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych
wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3a) do SIWZ.

W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument,
b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie,
c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z
treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
d) Treść pełnomocnictwa (umowy konsorcjum) powinna dokładnie określać zakres umocowania pełnomocnika
(lidera Konsorcjum), oraz zawierać oświadczenia wszystkich członków konsorcjum o solidarnej
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
e) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 4 Uwag zostanie wybrana, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, zawierającą w swej treści, co najmniej następujące
postanowienia: zawiązanie porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania
umowy, wskazanie pełnomocnika konsorcjum, zapis o solidarnej odpowiedzialności
wszystkich członków konsorcjum za realizację zamówienia, zakaz zmiany członków
konsorcjum wspólnie realizującego dane zamówienia publiczne w trakcie jego realizacji).

9. Wymagania dotyczące wadium
Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane
10. Informacja na temat innych dokumentów, które winny zostać dołączone do oferty
Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ,
2) zaakceptowany poprzez zaparafowanie każdej strony wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ.
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11. Informacja o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12.
Informacja o udzielaniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena – 100%.
2) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez Wykonawców,
3) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
4) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena najniższa
wartość punktowa oferty =

_________________________________

x 10

cena porównywana
5) Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena wynosi 10.
6) Spośród ofert, które nie zostaną odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą,
tj. taką, która za kryterium cena uzyska najwyższą ilość punktów.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul.
Wojska Polskiego 11, w Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu) , w terminie do 24.03.2011r. do
godz. 1000,
2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul.
Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w dniu 24.03.2011r. do godz. 1030.
15. Termin związania ofertą
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcami umowy ramowej.
17.
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
18.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
20.
Informacja dotycząca przewidywanych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty oraz określenie warunków zmian
1) Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych
uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
b) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do
treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania
ustalonego wynagrodzenia,
c) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót
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d) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na inne niezawinione przyczyny
spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”,
e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna lub organizacyjna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia i wartości umowy;
3) W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawcę,
koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi wykonawca.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1) W niniejszym postępowaniu, w myśl art. 180 ust. 2 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6) Odwołanie winno być opłacone wpisem. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do
wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
7) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku uznania zasadności przekazanej
informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o
tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w
zdaniu poprzedzającym nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
8) Pozostałe informacje o środkach ochrony prawnej, w tym o formie i niezbędnych elementach
odwołania oraz procedurze postępowania odwoławczego określają przepisy zawarte w dziale VI
ustawy PZP – „Środki ochrony prawnej”.
22.Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej
Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane ze środków własnych Zamawiającego.
23. Informacje o przewidywaniu unieważnienia 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
Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania w przypadku, o którym mowa
w art. 93 ust. 1a. ustawy PZP.
24. Informacja o dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych
09.03.2011
Zatwierdził:
Z up. Burmistrza Miasta
Andrzej Degórski
Z-ca Burmistrza Miasta
Sporządzili:
Jerzy Socha, Karol Kwiatkowski
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