Zielona Góra 21.02.2011 r.

Spr. nr K/6/Rb/2011

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110, tel. +48 68 32291-04, fax. +48 68 322-91-84
2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego.
2.1.

Budowa nowej kwatery „D” składowiska odpadów komunalnych

Projektowany obiekt będzie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Kwatera „D”
składowiska odpadów wykonana zostanie w formie podpoziomowo nadpoziomowej. Dno kwatery pola
składowego „D” wykonane zostanie jako szczelne, ukształtowane w sposób umożliwiający jego skuteczne
odwodnienie oraz wyposażone w system odwodnienia dna misy, kanalizację odcieków, system drenaży
ujmujących gaz wysypiskowy.
2.2.

Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami "Racula", w tym:

a) wykonanie sortowni stłuczki szklanej o docelowej zdolności przerobowej (ilość sortowanych odpadów) 2000
Mg/r., w tym:
zabudowa hali namiotowej wraz z łącznikiem komunikacyjnym,
zabudowa urządzeń kompletnej linii sortowniczej stłuczki szklanej,
doprowadzenie wody do hali namiotowej (dla potrzeb utrzymania czystości),
wykonanie instalacji elektrycznych zasilania i oświetlenia wewnętrznego.
b)

wykonanie hali technologicznej demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń

elektrycznych i elektronicznych wraz z wiatą magazynową, o docelowej zdolności przerobowej (ilość
zbieranych odpadów) 2100 Mg/r., w tym:
jednokondygnacyjny budynek hali technologicznej,
wiata magazynowa frakcji odpadów z demontażu odpadów wielkogabarytowych,
wewnętrzne instalacje: wody pitnej, wody do celów przeciwpożarowych, centralnego ogrzewania,
kanalizacji sanitarnej, wentylacji, instalacje elektryczne zasilania i oświetlenia wewnętrznego,
wyposażenie technologiczne obejmujące urządzenia, wyposażenie warsztatowe, specjalistyczne
pojemniki magazynowe dla potrzeb demontażu odpadów, selekcji i magazynowania odpadów,
wyposażenie w sprzęt bhp i ochrony przeciwpożarowej.
c)

wykonanie modernizacji istniejącego magazynu odpadów niebezpiecznych o docelowej zdolności

przerobowej (ilość zbieranych odpadów): 275 Mg/r., w tym:
nowej posadzki w obiekcie,
boksy magazynowe odpadów w postaci wygrodzeń z siatki metalowej z zamykanymi furtami, w tym:

-

boks magazynowania odpadów AGD i RTV przeznaczonych do demontażu,

-

boks magazynowania odpadów medycznych i przeterminowanych lekarstw,

-

boks magazynowania akumulatorów, baterii, lamp fluorescencyjnych,

-

boks magazynowania odpadów farb, lakierów, olejów, chemikaliów,

otwór komunikacyjny łączący magazyn z halą technologiczną,
kanalizacja przemysłowa, w tym odwodnienia liniowe i punktowe posadzki z odprowadzeniem do
dwóch bezodpływowych zbiorników ścieków,
doprowadzenie wody do zmywania posadzki,
wyposażenie technologiczne obejmujące urządzenia i specjalistyczne pojemniki dla zbierania i
magazynowania odpadów według rodzajów,
wyposażenie w sprzęt bhp i ochrony przeciwpożarowej.
d)

wykonanie sieci międzyobiektowych, w tym:
zasilania elektrycznego (Sortownia stłuczki szklanej, Hala technologiczna demontażu odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Magazyn odpadów
niebezpiecznych);
rurociągu wody pitnej zasilającego (Hala technologiczna demontażu odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
rurociągu wody przeciwpożarowej (Hala technologiczna demontażu odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
rurociągów zasilania instalacji centralnego ogrzewania (Hala technologiczna demontażu odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
kanalizacji sanitarnej - podłączenie kanalizacji wewnętrznej hali technologicznej demontażu odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do istniejącej kanalizacji
zakładowej;
kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych z dachów do istniejącej kanalizacji
zakładowej;
przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej rejonie lokalizacji (Hala technologiczna
demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
przełożenie odcinka kabla elektrycznego zasilania oświetlenia zewnętrznego w rejonie lokalizacji hali
technologicznej demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego;
zabudowa hydrantu zewnętrznego w sąsiedztwie magazynu odpadów niebezpiecznych.
zabudowa urządzeń oczyszczających ścieki opadowe na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej

e)

wykonanie modernizacji stacji transformatorowej z rozdzielnią w zakresie układu pomiaru

rozliczeniowego energii elektrycznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ
3. Miejsce realizacji zamówienia - Zielona Góra
4. Oznaczenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – 45.22.21.10-3; 45.22.20.00-9; 45.11.12.00-0;
45.11.12.00-0; 45.26.23.00-1; 45.22.32.10-1; 45.40.00.00-1; 45.33.00.00-9; 45.23.10.00-5; 45.31.00.00-3;
45.23.31.40-2; 45.34.20.00-6; 45.11.27.10-5; 35.11.00.00-8

5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz
wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedłożyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oraz potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego.
1.

Wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
następujące dokumenty:
a)

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 u.p.z.p., wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
c)

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich),
e)

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

u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich);
f)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 u.p.z.p. sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 a do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone oświadczenia dla każdego z nich lub oświadczenie wspólne).

g) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 u.p.z.p.
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 b do niniejszej IDW (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone oświadczenia dla każdego z nich lub oświadczenie
wspólne ).
2) posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać łącznie
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy
oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a)

posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujących
robót budowlanych:
- minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie kwater
składowisk odpadów o powierzchni dna misy min. 4,5 ha każda
oraz
- minimum 1 zadania związanego z wykonaniem poziomego doszczelnienia gruntów (wykonanie
poziomej bariery geologicznej) o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha polegającego na mieszaniu
materiału uszczelniającego z gruntem na miejscu,

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1)

wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW) zawierający
potwierdzenie wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum zamówień określonych powyżej w pkt 5.1.2) a), z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.

b) dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu
zamówienia:
co najmniej jednym Przedstawicielem Wykonawcy - niniejsza osoba ma posiadać następujące
kwalifikacje: wyższe wykształcenie, min. 5-letnie doświadczenie zawodowego przy realizacji

inwestycji budowlanych, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym przy inwestycji
polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego;
co najmniej jednym Kierownikiem Budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące
kwalifikacje: - min. 5-letnie doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień) w kierowaniu robotami
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót, w tym doświadczenie w budowie co najmniej 2 składowisk odpadów o pow. dna misy
min. 4,5 ha każde, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów albo odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach
określonych w odrębnych przepisach;
co najmniej jednym Kierownikiem robót w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – niniejsza osoba
ma posiadać następujące kwalifikacje: min. 5-letnie doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień)
w kierowaniu robotami w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie do nich
kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
co najmniej jednym Kierownikiem robót w zakresie budowy sieci, instalacji elektrycznych
– niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: min. 5-letnie doświadczenie (po
uzyskaniu uprawnień) jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych; posiadający
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe
uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
co najmniej jednym Geologiem - – niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia geologiczne
kategorii 5 lub 6 lub 7.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW.
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich
łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci
z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):
a)

posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 10,0 mln PLN (dziesięć milionów PLN) lub
posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10,0 mln PLN (dziesięć milionów PLN).

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające
posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej
wysokości.
b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę min. 10,0 mln PLN (dziesięć milionów PLN).

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi przedłożyć opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
2.

Stosownie do treści § 4 ust 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt. 5.1.1) a), 5.1.1) b), 5.1.1) c) i 5.1.1) e), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5.1.1) d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 u.p.z.p.
3.

Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o
których mowa powyżej w pkt 5.2.1)a) i c) oraz 5.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt
5.2.1)b) , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.

Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5.2. , zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone 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. Postanowienia pkt 5.3. stosuje się odpowiednio.

5.

Stosownie do treści § 4 ust. 4 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.

6.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.

6. Wadium:
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 508.000,00 złotych
7. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy
8. Sposób otrzymania specyfikacji
Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl SIWZ wraz z
dokumentacją w formie papierowej można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym
zawiadomieniu zamawiającego (tel. (+48) 68 3229186) w cenie 1050,00 złotych. W przypadku wykonawców
zamawiających wysyłkę SIWZ pocztą, siwz wraz z dokumentacją zostanie przesłana za zaliczeniem pocztowym,
razem z faktura;
9. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
1) w zakresie merytorycznym – Andrzej Masternak
nr fax +48 683229184, adres e-mail:
a.masternak@zgkim.zgora.pl
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Weronika Stachura, nr fax +48 68 322-9184, adres e-mail dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl
10. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofer5t wariantowych
11. Oferty częściowe nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
15. Termin związania z ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert
16. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 101 w terminie do 05.04.2011 godz. 10.00
17. Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój 007 w dniu 05.04.2011 r godz. 11.00
18. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Znaczenie
Maksymalna ilość punktów
l.p.

1)

Kryterium

Cena ( C )

procentowe

jakie może otrzymać oferta

kryterium

za dane kryterium

100 %

100 punktów

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Pi (C) =

C min
• Max (C)
Ci

gdzie:
Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej
w ofercie;

21. Zaliczki.
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 10% kwoty kontraktowej
brutto, wypłaconej w jednej racie.
22. Przewidywane zmiany umowne.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy o realizację

niniejszego zamówienia

publicznego pod następującymi warunkami:
Warunki materialne:
a)

konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania robót
zamiennych,

b) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron, typu: prace
objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, wystąpienia czynników
zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź,
huragan, itp., wystąpienia osuwisk gruntu lub innych, nie dających się przewidzieć zjawisk
geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy, zajdzie konieczność
uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź
pozwoleń osób trzecich, z powodu działań osób trzecich
c)

zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego,

d) zmiana

wytycznych

NFOŚiGW

lub zmiany

wytycznych

unijnych,

w

tym

w szczególności dotyczących zasad kwalifikowalności wydatków,
e)

konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania projektów
zamiennych,

f)

konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy wskutek zaistnienia okoliczności, które
uniemożliwiają wykonanie robót z obiektywnych przyczyn organizacyjnych i technicznych,

g) zmiana sposobu i zakresu prowadzenia robót w przypadku wystąpienia odmiennych od
przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych
h) zmiana sposobu i zakresu prowadzenia robót w przypadku wystąpienia odmiennych od
przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci
lub instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (np. bunkry,
fundamenty itp.);
i)

zmiana w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy
skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy
Zamawiającego lub Wykonawcy;

j)

możliwość zmiany umowy w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, w szczególności
zmian w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub
aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany
Umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa
podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy
powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych.
Zmiana Umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa

podatkowego.
k) zmiana podwykonawcy, w przypadku występowania zaniedbań podwykonawcy, które to
mogłyby zaszkodzić terminowej realizacji budowy, lub wprowadzenie nowych części
zamówienia które będą realizowane przy udziale podwykonawców

l)

zmiana pracownika Wykonawcy przedstawionego w ofercie, Wykonawca z własnej inicjatywy
może zaproponować zmianę pracownika w następujących przypadkach:
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych pracownika Wykonawcy,
- niewywiązywania się pracownika z obowiązków wynikających z umowy,
- jeśli zmiana personelu jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy (np. rezygnacja).

Przy czym zaproponowane do realizacji zamówienia osoby muszą spełniać wymagania narzucone przez
Zamawiającego w zakresie posiadanej wiedzy, doświadczenia i uprawnień w stopniu nie gorszym niż określone
w SIWZ. Na zaproponowane zastępstwo Zamawiający musi wyrazić zgodę.
Warunki formalne:
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone w razie
zaistnienia warunków materialnych, jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do
wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany.
Negocjacje będę mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych
warunków materialnych.
W przypadku gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzanych
zmian, podpisane zostanie przez strony „Zmiana do Kontraktu” o realizację niniejszego zamówienia
publicznego.
Podpisanie „Zmiany do kontraktu” wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie
jedynie wówczas, gdy Wykonawca, najpóźniej w dniu jego podpisania, przedłoży dokumenty potwierdzające
przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych ubezpieczeń wymaganych w ramach
zawartej umowy – na czas wynikający z przedłużenia.
23. Unieważnienie 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:
nie dotyczy.
24. Informacje dodatkowe
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej
Góry” Projekt Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-013/09
25. Data przesłania ogłoszenia do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – 21.02.2011 r.

