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Numer ogłoszenia: 26766 - 2013; data zamieszczenia: 18.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164

510, faks 74 8181059.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w

Gminie Stoszowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty

budowlane projektowane przez Wykonawcę, polegające na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie, montaŜu,

podłączeniu i uruchomieniu 53 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - PBOŚ spełniających

wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009. Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem badań

PBOŚ, potwierdzającym zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, załącznik B - procedura badania

skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną

dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań, Zamawiający za

spełniające uzna wyłącznie te jednostki, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie Komisji

Europejskiej: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327.

Ponadto Raport musi odnosić się do wskaźników wymaganych przez Zamawiającego tj. energochłonności oraz

oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Posiadanie w/w dokumentu jednoznaczne jest z moŜliwością

oznakowania wyrobu znakiem CE. Ponadto dostarczane urządzenia mają być kompletnymi, fabrycznie nowymi

produktami. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach: Grodziszcze, Stoszowice, Kolonia

Stoszowice, Przedborowa, Mikołajów, Rudnica, śdanów, Budzów, Jemna, Lutomierz - Gmina Stoszowice.

Szczegółowy wykaz działek w poszczególnych miejscowościach, na których nastąpi realizacja przedmiotu
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zamówienia zawiera Tom III - Program funkcjonalno - uŜytkowy - PFU. Do w/w PBOŚ kierowane będą ścieki

bytowo-gospodarcze. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych

zamówieniem była nie większa niŜ jeden raz na sześć miesięcy. Na ogólną liczbę 53 szt. przydomowych

oczyszczalni składa się: 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, 21

szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców, 17 szt. oczyszczalni

obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, 6 szt. oczyszczalni obsługujących

gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o

liczbie do 7 mieszkańców, 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 8 mieszkańców, 1

szt. oczyszczalni obsługujących obiekt uŜyteczności publicznej i gospodarstwa domowe o liczbie do 38 RLM (w

tym 28 uŜytkowników gospodarstw domowych i 10 RLM z budynku szkoły). Z uwagi na zróŜnicowanie

gospodarstw domowych pod względem ilości osób i specyfiki prowadzonej działalności, wymaga się, aby dobór

typu i wielkości oczyszczalni poprzedzony był szczegółową analizą ilości i jakości odprowadzanych ścieków..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.21-9,

45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w

wysokości 7 100,00 PLN (słownie: siedem tysięcy sto złotych). Szczegóły w SIWZ.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

JeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie

Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie
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ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niŜ 500

000,00 zł brutto, którego przedmiotem była/y: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, lub roboty

równowaŜne, za które zamawiający uzna, np.: budowę/modernizację oczyszczalni ścieków, budowę

kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km, budowę przepompowni ścieków.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający

uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie: Kierownik budowy posiadający:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im waŜne uprawnienia

budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 5 lat

doświadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót w ramach posiadanych uprawnień, w

tym co najmniej jednej inwestycji o wartości brutto robót budowlanych nie mniejszej niŜ 500 000,00 PLN,

w skład której wchodziła budowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych lub urządzeń/obiektów do

oczyszczania ścieków. Projektant specjalista w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający: uprawnienia

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w

projektowaniu w ramach posiadanych uprawnień, w tym co najmniej jednej inwestycji o wartości brutto

robót budowlanych nie mniejszej niŜ 500 000,00 PLN, w skład której wchodziła budowa sieci

wodociągowych lub kanalizacyjnych lub urządzeń/obiektów do oczyszczania ścieków. Zamawiający

dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą

funkcje, wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie: Kierownik budowy

posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
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r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im waŜne

uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót w ramach posiadanych

uprawnień, w tym co najmniej jednej inwestycji o wartości brutto robót budowlanych nie mniejszej niŜ

500 000,00 PLN, w skład której wchodziła budowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych lub

urządzeń/obiektów do oczyszczania ścieków. Projektant specjalista w zakresie projektowania sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im waŜne uprawnienia

budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 5 lat

doświadczenia zawodowego w projektowaniu w ramach posiadanych uprawnień, w tym co najmniej

jednej inwestycji o wartości brutto robót budowlanych nie mniejszej niŜ 500 000,00 PLN, w skład której

wchodziła budowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych lub urządzeń/obiektów do oczyszczania

ścieków. Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia

przez osobę łączącą funkcje, wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie

przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 700 000,00 zł.

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

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 jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest  krótszy -  w  tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone

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 dla
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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

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada

rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych środków  finansowych lub  zdolność  kredytową

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność

kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

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, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzające,  Ŝe  wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy,  wystawioną nie  wcześniej  niŜ 6  miesięcy  przed upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt  9

ustawy,  wystawioną nie  wcześniej  niŜ 6  miesięcy  przed upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe

dokumenty dotyczące tego podmiotu w  zakresie wymaganym dla wykonawcy,  określonym w pkt

III.4.2.

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

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym wykonawca  ma

siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  jeŜeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:

próbki, opisy lub fotografie

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli  jakości potwierdzającego,  Ŝe dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Dowód wniesienia wadium, Parafowany wzór umowy, Stosowne pełnomocnictwa, Pełny raport badań PBOŚ, o

którym mowa w pkt 4.1 Tomu I - IDW SIWZ, potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN

12566-3+A1:2009, załącznik B - procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium

notyfikowane przez Komisję Europejską i znajdujące się na liście Komisji Europejskiej, wydana dla konkretnego

typoszeregu urządzeń.

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania istotnych zmian postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach:

Zmiany adresu lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, Zmian osób występujących po stronie

Zamawiającego i Wykonawcy, Zaniechania wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu

rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w

kontrakcie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku: braku zgody lub rezygnacji właściciela

nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeŜeli wykonanie tych robót stoi w sprzeczności z

interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana; konieczności zaniechania robót
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budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń

(np: śmierć właściciela nieruchomości), uniemoŜliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą

umową; wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemoŜliwiających w sposób obiektywny

wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejsza umową. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeŜeli

konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań

administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego

konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy), odmienne warunki gruntowo-wodne od

przedstawionych w PFU, istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury, wydłuŜenie okresu gwarancji lub rękojmi

o dowolny okres, Zgody obu Stron, dopuszcza sie moŜliwość zmiany terminu umownego o czas trwania

okoliczności wpływających na zmianę terminu, w momencie wystąpienia niezaleŜnych od Wykonawcy okoliczności

lub działania siły wyŜszej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, tj. wystąpienie tzw. siły

wyŜszej niemoŜliwej do przewidzenia i niemoŜliwej do zapobieŜenia, w tym: działanie przyrody, zmiana przepisów

prawnych powodująca wydłuŜenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia Ŝycia zbiorowego (np. zamieszki

uliczne, akty wandalizmu, kradzieŜe itp.), Zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmniejszenia

zakresu rzeczowego i związanych z tym robót i czynności. Zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego będzie

oparta o wartość realizacji jednej PBOŚ, z uwzględnieniem rozdziału w zaleŜności od ilości RLM, wskazaną w

formularzu rozliczeniowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. Na podstawie tych danych będzie

sporządzany aneks do umowy. Stwierdzenia jakiegokolwiek organu orzekającego, Ŝe którekolwiek z postanowień

niniejszej umowy są niewaŜne lub bezskuteczne, wówczas strony zastąpią niewaŜne lub nieskuteczne

postanowienie innym, waŜnym i skutecznym, w sposób w pełni odzwierciedlający pierwotna wolę Stron.

Wykonanie przedmiotu zamówienia przed terminem wskazanym w niniejszej umowie, Wystąpienia dodatkowych, a

niemoŜliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.stoszowice.probip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Gmina Stoszowice, Stoszowice

97, 57-213 Stoszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2013

godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice w godzinach

urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:30.

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: Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach umowy nr 652/2012/Wn-01/OW-OC/D z dnia

09.10.2012 r. wraz z aneksami z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w

Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, w ramach programu priorytetowego: Dofinansowanie

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
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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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