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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.orzesze.pl/

Orzesze: 1. Remont odcinka ul. Kopernika w Orzeszu. 2. Remont odcinka
bocznego ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie (dojazd do ul. Łabędziej) 3.
Remont odcinka ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach - odcinek I. 4.
Remont odcinka ul. Piaskowej w Orzeszu-Woszczycach. 5. Remont
odcinka bocznego ul. Piastowskiej w Orzeszu-Woszczycach. 6. Remont
odcinka ul. Dębowej w Orzeszu-Zawadzie.
Numer ogłoszenia: 176469 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orzesze , ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800,
faks 032 3248826.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Remont odcinka ul. Kopernika w Orzeszu. 2.
Remont odcinka bocznego ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie (dojazd do ul. Łabędziej) 3. Remont odcinka ul.
Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach - odcinek I. 4. Remont odcinka ul. Piaskowej w Orzeszu-Woszczycach. 5.
Remont odcinka bocznego ul. Piastowskiej w Orzeszu-Woszczycach. 6. Remont odcinka ul. Dębowej w OrzeszuZawadzie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.
Remont odcinka ul. Kopernika w Orzeszu 1.1. Remont odcinka nawierzchni na odcinku 80 mb 1.2. Dolna warstwa
podbudowy z z kruszywa łamanego - gr. 15 cm - 433,00 m2 1.3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego - gr. 8 cm - 433,00 m2 1.4. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego - gr. 5 cm - 409,00 m2 2.
Remont odcinka bocznego ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie (dojazd do Łabędziej). 2.1. Remont odcinka
nawierzchni na odcinku 150 mb 2.2. Dolna warstwa podbudowy z z kruszywa łamanego - gr. 15 cm - 485,00 m2
2.3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 4 cm - 485,00 m2 2.4. Wykonanie nawierzchni z
destruktu asf. - gr. 4 cm - 485,00 m2 3. Remont odcinka ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach - odcinek I. 3.1.
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Remont odcinka nawierzchni na odcinku 130 mb 3.2. Dolna warstwa podbudowy z z kruszywa łamanego - gr. 15
cm - 672,00 m2 3.3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 8 cm - 672,00 m2 3.4. Wykonanie
nawierzchni z destruktu asf. - gr. 5 cm - 659,00 m2 4. Remont odcinka ul. Piaskowej w Orzeszu-Woszczycach.
4.1. Remont odcinka nawierzchni na odcinku 44 mb 4.2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 15
cm - 176,00 m2 4.3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 4 cm - 176,00 m2 4.4. Wykonanie
nawierzchni z ŜuŜla wielkopiec. lub destruktu asf. - gr. 4 cm - 176,00 m2 5. Remont odcinka bocznego ul.
Piastowskiej w Orzeszu-Woszczycach. 5.1. Remont odcinka nawierzchni na odcinku 125 mb 5.2. Dolna warstwa
podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 15 cm - 404,00 m2 5.3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
- gr. 4 cm - 404,00 m2 5.4. Wykonanie nawierzchni z ŜuŜla wielkopiec. lub destruktu asf. - gr. 4 cm - 520,20 m2 6.
Remont odcinka ul. Dębowej w Orzeszu-Zawadzie. 6.1.Remont odcinka nawierzchni na odcinku 170 mb 6.2.
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 15 cm - 778,50 m2 6.3. Górna warstwa podbudowy z
kruszywa łamanego - gr. 4 cm - 778,50 m2 6.4.Wykonanie nawierzchni z ŜuŜla wielkopiec. lub destruktu asf. - gr.
4 cm - 778,50 m2 zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał.
Nr 7 a,b,c,d,e i f do SIWZ) 7. Zakres zamówienia: 7.1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający
bezpieczeństwo ludzi i mienia 7.2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni remontowanych ulic poza
terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego 7.3. prace
zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojście i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00
rano, a takŜe korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności 7.4. usunąć wszelkie kolizje
nie wymienione w opisie i uwagach, a które moŜna było przewidzieć przy kalkulowaniu ceny oferty 7.5. w miejscu
występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostroŜność przy wykonywaniu robót
budowlanych 7.6. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektami organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzjach zatwierdzających te projekty 7.7. powiadomić
zarządcę drogi - Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych oraz Komendę
Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem
jej wprowadzenia 7.8. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót 7.9.
po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren 8. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie innych materiałów niŜ zastosowane w projekcie, równowaŜnych, o odpowiednich
parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji
technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 9. Warunki gwarancji - 36 miesięcy gwarancji na wykonane
roboty oraz zastosowane materiały licząc od dnia ostatecznego odbioru robót 10. Podwykonawcy: 10.1.
Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 10.2. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10.3. Zamawiający Ŝąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W
przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowe podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby się powołuje. 10.4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo,
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której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
zamawiającego odpowiednio zastrzeŜeń lub sprzeciwu określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie
umowy 10.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, który podlega obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niŜ 50 000 zł
brutto..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt 6. ustawy
pzp do 35% wartości zamówienia podstawowego. Zakres: remont odcinka nawierzchni, dolna warstwa
podbudowy z kruszywa łamanego, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z
destruktu asf.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złoŜenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w
wysokości 5.000,00 zł Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone
w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 OrzeskoKnurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 03.09.2014 do godz.
9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, Ŝe wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i
godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach naleŜy
złoŜyć do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
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TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu Ŝadnych wymagań do tego warunku Ww. warunek zostanie uznany za
spełniony jeŜeli wykonawca złoŜy dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku
braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się
w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków
nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu Ŝadnych wymagań do tego warunku Ww. warunek zostanie uznany za
spełniony jeŜeli wykonawca złoŜy dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku
braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się
w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków
nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu Ŝadnych wymagań do tego warunku Ww. warunek zostanie uznany za
spełniony jeŜeli wykonawca złoŜy dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku
braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się
w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków
nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował osobami /minimum 1 osoba/, 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 takŜe zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.
osób posiadających uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca złoŜy dokumenty, o których mowa punkcie
VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/
nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu Ŝadnych wymagań do tego warunku Ww. warunek zostanie uznany za
spełniony jeŜeli wykonawca złoŜy dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku
braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się
w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków
nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia
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 naleŜy przedłoŜyć:
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
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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,
Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 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 dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

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: najniŜsza cena.
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
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Zmiany mogą być
dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.
Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniŜej. 3. Zakres istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłuŜenia terminu wykonania robót budowlanych: a) wystąpienie
zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o wartości
przekraczającej wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro lub o wartości nie przekraczającej
wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, b) wystąpienie warunków atmosferycznych,
geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe,
w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub
ich części, a takŜe poŜaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, c) wystąpienie
w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iŜ jest ono związane z
zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub
w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) wystąpienie siły wyŜszej, e) wystąpienie zmian w
przepisach prawa, f) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych
interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, g) przerwy w
wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h)
wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a takŜe wykonania
robót budowlanych w terminie określonym w umowie, i) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów
wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeŜeli nie wynika to z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, j) wydanie
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy -
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Prawo budowlane, k) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, l)wykonanie robót zamiennych, jeŜeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych
przedłuŜa się o: a) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień
dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robót, b) czas trwania warunków atmosferycznych,
geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe,
w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub
ich części, a takŜe ugaszeniu poŜaru lasu, c) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu
dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) czas trwania siły
wyŜszej, e) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach
prawa, f) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na
dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów
dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, g) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót
budowlanych wskutek zdarzeń niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h) czas trwania
wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a takŜe wykonania
robót budowlanych w terminie określonym w umowie, i) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach
prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., j) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie
wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane, k) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeŜeli ich wykonanie wstrzymuje
wykonanie robót budowlanych. 5. Za zgodą stron umowy dopuszcza się równieŜ dokonanie następujących
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych,
wskutek: a) okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne
dla zamawiającego, b) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych,
hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli lub ich części, c)
zmian technologicznych spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń
nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umoŜliwiające
uzyskanie lepszej jakości tych robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji, konieczność
wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa; 6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 5 nie mogą
stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.orzesze.pl/
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Orzesze ul. Św.
Wawrzyńca 21 43 - 180 Orzesze, jak równieŜ za zaliczeniem pocztowym.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2014
godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43 - 180 Orzesze.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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