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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Gorzów Wielkopolski: Rozbudowa terenu sportowo- rekreacyjnego przy
boisku szkolnym na terenie Zespołu Szkół nr 14 przy ulicy Mościckiego w
Gorzowie Wlkp.
Numer ogłoszenia: 84133 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorzów Wlkp. , ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie,
tel. 095 7355576, faks 095 7355612.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa terenu sportowo- rekreacyjnego przy
boisku szkolnym na terenie Zespołu Szkół nr 14 przy ulicy Mościckiego w Gorzowie Wlkp..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa
siłowni plenerowej, parkingu, chodników, ustawienie ławeczek i koszy oraz zagospodarowanie terenu zielonego, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy boisku szkolnym na terenie
Zespołu Szkół nr 14 przy ulicy Mościckiego Zakres planowanych do wykonania robót będzie obejmować w
szczególności: 1) budowę siłowni plenerowej składającej się z 9 stanowisk (w tym 8 podwójnych), 2) budowa
tablicy informacyjnej z regulaminem, 3) budowę parkingu o pow. 305,5 m2 na 9 stanowisk postojowych dla
samochodów osobowych w tym jedno stanowisko dla osoby niepełnosprawnej; nawierzchnia z kostki brukowej o
gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce piaskowo - cementowej, 4) ustawienie 72,5 mb
krawęŜników betonowych o wym. 15x30 cm, 5) ustawienie 180,93 mb obrzeŜy betonowych o wym. 8x30 cm, 6)
budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej - 166,53 m2, w
tym 6,40 m2 przełoŜenie rozebranego chodnika, 7) budowa terenu o pow. 39,09 m2 pod siłownię plenerową z
kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cementowej 8) humusowanie terenu z obsianiem
przy grubości humusu 10 cm - 409,93 m2 Uwaga: Szczegółowy zakres robót, technologie wykonania i pozostałe
wymagania określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Projekt Budowlany z elementami
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Projektu Wykonawczego, rysunki techniczne będące integralna częścią i załącznikami do SIWZ. Dokumenty
opisujące przedmiot zamówienia naleŜy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iŜ
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności i wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł
ograniczać zakresu swojego zobowiązania ani zakresu naleŜytej staranności. Podstawą do wykonania robót
budowlanych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia jest decyzja administracyjna - Zawiadomienie o braku
sprzeciwu do realizacji robót znak WAB- I.6743.1.89.2015.GK z dnia 11 maja 2015 r. WYMAGANIA
ZAMAWIAJĄCEGO Zgodnie z zapisami umowy, a w szczególności: 1. Wykonawca w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale V we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty
budowlane związane z budową siłowni plenerowej, parkingu i chodników oraz zagospodarowaniem terenów
zielonych. 2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upowaŜnione i
będą traktowane odpowiednio jak: zgłoszenia, zatwierdzenia, informacje, polecenia, zgody. 3. Wykonawca winien
opracować i przedstawić do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakości, w którym
przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 4.
Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Swoją obecność winien potwierdzać kaŜdorazowo wpisem do Dziennika Budowy. 5. Kierownik budowy oraz
odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 6. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku wykonywanych przez
niego robót. 8. JeŜeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego. 9.Wykonawca ma obowiązek na bieŜąco informować Nadzór Inwestorski o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. 10. Uszkodzenia w robotach lub
materiałach powstałe w okresie przed odbiorem końcowym robót, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na
własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi
normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami prawa. 11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia winien jest objąć pielęgnacją nasadzenia - zieleń trawniki), przez okres 1 roku od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego (pielęgnacja zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku do SIWZ). 12.
Wymagania Zamawiającego dotyczące Dokumentacji Powykonawczej: Wykonawca opracuje dokumentację
powykonawczą w 3 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz. w wersji elektronicznej (zgodna z wersją drukowaną z
podpisami, pieczątkami itp.) opracowaną zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy,
zawierającą w szczególności: 1) wszelkie pozwolenia, zaświadczenia, protokoły urzędowe związane z realizacją
robót wynikające z Prawa budowlanego, zgłoszenie robót, zgłoszenie zakończenia robót, 2) powiadomienia
odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego, 3) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą
wszystkich robót, opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem
ilości wszystkich robót wykonanych w ramach zamówienia, 4) mapę zasadniczą powstałą w oparciu o geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą, opatrzoną klauzulą przyjęcia do zasobu geodezyjno-kartograficznego, 5)
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geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementów robót, operaty geodezyjne, 6)
dokumentację projektową powykonawczą i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (dotyczy
wszystkich robót) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych
dokumentów wraz z rysunkami i opisami, (uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru), 7) protokoły: odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 8) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego,
zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zaleceń, 9)
protokoły pomiarowe, wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych oraz świadectwa kontroli jakości i
atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 10) receptury i ustalenia technologiczne, 11) deklaracje zgodności i
certyfikaty zgodności - certyfikaty na znak bezpieczeństwa B dla materiałów i urządzeń, 12) instrukcje
obsługi/uŜytkowania elementów robót, 13) protokoły szkoleń uŜytkownika (w razie konieczności) - Wykonawca
winien zapewnić przeszkolenie uŜytkownika i załączyć zaświadczenie, stwierdzające fakt przeszkolenia w
podanym zakresie, wystawione przez prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną naleŜy
dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę, a kaŜda ze
szkolonych osób musi mieć zapewnioną moŜliwość praktycznej obsługi, 14) plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, 15) dokumenty potwierdzające zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych - rozliczenie ilości
wszystkich materiałów rozbiórkowych (przekazanych, zezłomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu naleŜy uwzględnić ilości oraz jednostki określone w
Tabeli elementów rozliczeniowych. Ilości materiałów wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszą być
potwierdzone przez Nadzór Inwestorski, 16) kartę gwarancyjną opracowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik do umowy, 17) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem,
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 18) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do
naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna być opracowana w formie oddzielnych opracowań
uwzględniające branŜe (zaleŜnie od zakresu robót). KaŜde z opracowań branŜowych winno być trwale spięte i
mieć ponumerowane strony oraz posiadać spis treści z wykazem numeracji stron. 13. Zaleca się, aby
Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu. Informacje zdobyte podczas wizji mogą okazać się przydatne do
naleŜytego przygotowania oferty..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5, 45.11.27.23-9, 45.22.33.00-9, 45.23.32.22-1.
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: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w
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wysokości: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
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 stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w tym zakresie, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje na
okres realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędne
kwalifikacje tj.: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im
waŜne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
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
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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;
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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie do współpracy osób lub podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załączyć w przypadku polegania na osobach innych
podmiotów. UpowaŜnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W
przypadku zawiązania konsorcjum naleŜy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku
Wykonawców. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 6 składa dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

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:
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1 - Cena - 95
2 - Termin wykonania - 5
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
Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, Ŝe Zamawiający
przewidział moŜliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych, będących integralną częścią umowy.
Zmiana Umowy moŜe nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okoliczności wymienionych w niniejszym rozdziale. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu
propozycję zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1)opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) analizę
kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na
termin zakończenia umowy. Zmiana postanowień umowy moŜe nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie
wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności. Zmiana Umowy
moŜe nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności 1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub
rachunkowej, 2) gdy zaistnieje siła wyŜsza lub inna, niemoŜliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ŝadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem moŜliwości naleŜytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest
korzystne dla Zamawiającego. 3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 4) powstania rozbieŜności
lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w Umowie, których nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej postanowień przez Strony, 5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności
wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 6) z powodu uzasadnionych
zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
które zaakceptuje na piśmie Zamawiający. 7) wystąpienia innych okoliczności opisanych poniŜej w ust. 5 - 7.
Dopuszcza się moŜliwość zmiany wynagrodzenia 1) jeŜeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie
powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła
wynagrodzenia za część robót wykonanych po dacie wejścia w Ŝycie przepisów stanowiących o zmianie stawki
VAT, przy czym podwyŜszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie
obowiązywania wyŜszej stawki podatku VAT, 2) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek
Zamawiającego, 3) jeŜeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuacji: 4) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań
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groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) zaistnienia odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, skutkujących niemoŜliwością zrealizowania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjętych załoŜeniach technologicznych, 6) zaistnienia odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych
w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych, 7) jeŜeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniŜenie kosztów eksploatacji lub na
poprawę bezpieczeństwa lub takie które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej, 8) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji
państwowej lub z uwagi na korzyści dla Zamawiającego. 9) w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie
wykonanych robót - na podstawie Księgi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.
Dopuszcza się moŜliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku:: 1) wystąpienia wykopalisk
archeologicznych uniemoŜliwiających wykonanie robót, 2) szczególnie niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku), 3) odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 4) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunków terenowych (zagospodarowania terenu), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 5) wstrzymania robót przez Zamawiającego, ale z
wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robót jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy
ujawniły się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, 6) wystąpienia konieczności udzielenia
zamówienia dodatkowego, spełniającego warunki jego udzielenia opisane w § 5 niniejszej umowy, które miało
zasadniczy wpływ na wydłuŜenie terminu realizacji robót zamówienia podstawowego, 7) wystąpienia konieczności
wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania
decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, 8) wystąpienia problemów z
uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, przy dołoŜeniu naleŜytej staranności ze strony
Wykonawcy, 9) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy,
10) działania osób trzecich, które to działania uniemoŜliwią wykonanie lub kontynuacje prac, 11) zmiany regulacji
prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o
dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, 13) wystąpieniu siły wyŜszej opisanej w § 14 niniejszej umowy,
14) wystąpieniu okoliczności określonych w ust. 5 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, które stanowią podstawę do
zmiany wynagrodzenia, 15) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z
działania Zamawiającego lub opóźnienia ze strony Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych
za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 1) śmierci,
przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich
obowiązków, 3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. W przypadku przedmiotowej
zmiany Wykonawca winien wykazać, iŜ nowo wskazana osoba spełnia wymagania określone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
Ŝądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. II piętro, pok. 315.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2015
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. Kancelaria
ogólna, parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Termin zakończenia zamówienia Wykonawca określi w Formularzu oferty, a okres ten musi mieścić
się od 42 do 84 dni. Termin realizacji zamówienia stanowi dodatkowe kryterium oceny 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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