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Lipie: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA

KANALIZACJĘ SANITARNĄWRAZ Z WYMIANĄWODOCIĄGU Z RUR

AZBESTOCEMENTOWYCH W PARZYMIECHACH Z POŁĄCZENIEM DO

ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPIU

Numer ogłoszenia: 357382 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipie , ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, woj. śląskie, tel. 034 3188033, faks 034 3188032.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipie.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-

KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ WRAZ Z WYMIANĄ WODOCIĄGU Z RUR AZBESTOCEMENTOWYCH

W PARZYMIECHACH Z POŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Parzymiechy wraz

z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Lipiu. W Parzymiechach ul. Częstochowska, Kasztanowa, centrum do ul.

Krzepickiej, ul. Krzepicka do miejscowości Zimnowoda. Na całym odcinku naleŜy zaprojektować wymianę rurociągu azbesto-

cementowego na wodociąg PVC lub PE (po ustaleniach z inwestorem) oraz przepięcie przyłączy. Projekt obejmuje około: - 6 km

kanalizacji o średnicy 200 oraz 145 przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studni na posesji o średnicy 160 mm - 2 km

kanalizacji tłocznej - 4 kpl. przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz monitoringiem pracy. - Wymiana rur

wodociągowych azbestowo-cementowych na odcinku projektowanej kanalizacji na rury PVC lub PE zgodnie z decyzją

Zamawiającego. Zakres opracowania dokumentacji na przyłącza: dla przyłączy naleŜy opracować projekty indywidualne. W

projekcie naleŜy równieŜ uwzględnić: - wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 do celów projektowych -

wykonanie dokumentacji geologicznej (co najmniej 1 odwiert na odcinku 250 mb sieci), - projekty przejść przez i w drodze

krajowej, zgodnie z wymaganiami zarządcy dróg, - inne opracowania niezbędne do wydania decyzji - pozwolenia na budowę..

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

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

sieć z przepompowniami i przyłącza

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-1.

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: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium o wartości 6.000,00 PLN

(słownie: sześć tysięcy złotych) 2) Okres waŜności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1)

Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; c)
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gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U

2007 r. Nr 42 poz. 275). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument

powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego

zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

poręczeniem, c) kwotę gwarancji,poręczenia, d) termin waŜności gwarancji,poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta,poręczyciela

do: zapłacenia kwoty gwarancji,poręczenia na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ

Wykonawca, którego Ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub - nie wniósł

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie

Wykonawcy, - na wezwanie Zamawiającego, którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których

mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie; f)

gwarancja,poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja,poręczenie musi być wykonalne na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. h) wszelkie spory dotyczące gwarancji,poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. i) jednocześnie Zamawiający

wymaga, aby okres waŜności gwarancji,poręczenia nie był krótszy niŜ okres związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia

wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 39 8250 1026

2102 0000 0026 0003 Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania oraz oznaczenie zadania wchodzącego w

skład zamówienia na które Wykonawca składa Ofertę. Do Oferty naleŜy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kopię

gwarancji,poręczenia wniesionych,złoŜonych jako wadium, potwierdzoną ,za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę. 2)

Wadium wnoszone w innych niŜ pieniądz formach, naleŜy złoŜyć najpóźniej do dnia 12.11.2010 do godz. 9.00 w sekretariacie

Urzędu Gminy Lipiu, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. 4. Termin

wniesienia wadium. 1) Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu 12.11.2010 r. do godz. 9.00, przy czym wniesienie

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania wadium. 2) W

wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem

koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zaleŜności od przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złoŜył

wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zaleŜności od

przypadku), chyba ze Wykonawca udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie; 2) Wykonawca, którego

Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3)

Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 4) zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.

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

-

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

b) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - dwa

projekty kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 150.000 PLN kaŜdy w tym jeden projekt

zawierający wykonanie zaprojektowania: - 2 przepompownie ścieków z monitoringiem . - 6 km

kanalizacji sanitarnej (sieć + przyłącza do 1-szej studni) Ocena spełniania przedstawionych powyŜej

warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

) dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia . W celu potwierdzenia

spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich

czynności: 1)) Projektant z uprawnieniami do projektowania sieci kanalizacyjnych- 2 osoby 2)) Projektant

z uprawnieniami do projektowania instalacji elektrycznych - 1 osoba JeŜeli wskazane w pkt 9.1.2)c)

osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co

najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji

przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, Ŝe osoba ta

spełnia łącznie wymagania dla kaŜdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w

Prawie Budowlanym. Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana wg

formuły:spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Wykonawca osiągnął w ostatnich trzech lat obrotowych (lata 2007, 2008, 2009), a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, średnioroczne przychody netto ze sprzedaŜy, w

kwocie co najmniej 300.000 PLN b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w

wysokości co najmniej 150.000 PLN c) posiadać 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 na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN

Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana wg formuły: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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw

lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie

ostatnich trzech 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

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

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 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

sprawozdanie finansowe w części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z

przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a

w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument

określający obroty oraz zobowiązania i naleŜności - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata obrotowe

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
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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

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
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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

III.6) INNE DOKUMENTY

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

-

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

1. Zmiana treści umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron, wyraŜoną na piśmie pod rygorem niewaŜności. Strona dąŜąca do

zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę. 2. Niedopuszczalna jest pod

rygorem niewaŜności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenia do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla

Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy. 3. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niŜej

wymienionych przypadkach: 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 2) zmiana osób występujących po stronie

Zamawiającego/Wykonawcy, 3) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. 4. Nie jest dopuszczalna zmiana

Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z Kodeksem Spółek

Handlowych, sukcesji z mocy prawa. 1) MoŜliwe jest przedłuŜenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli

opóźnienie to wynika z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego i jeŜeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na

wykonanie przedmiotu umowy. 5. MoŜliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ewentualnie wstrzymanie, wznowienie usługi,

ze względu na: 1) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, 2) przedłuŜenie procedury przetargowej, 3)

uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), 4) roboty dodatkowe, 5) zmiany stanu prawnego, 6. Wykonawca nie

będzie miał prawa do przedłuŜenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłuŜenie terminu wynika z przyczyn leŜących po stronie

Wykonawcy. 7. MoŜliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: 1) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2)

z obniŜeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.lipie.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipie,42-165 Lipie ul.

Częstochowska 29, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2010 godzina 09:00,

miejsce: Urząd Gminy Lipie,42-165 Lipie ul. Częstochowska 29, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt

nie jest dofinansowany ze środków unijnych.

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


