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Skarżysko-Kamienna: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej - ETAP VI
Numer ogłoszenia: 153873 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , ul. Cicha 8, 26-
110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2532273, faks 041 2531272.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwik-skarzysko.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej -
ETAP VI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Inwestor przystępuje do
realizacji inwestycji z udziałem środków krajowych, objętej dofinansowaniem w ramach Programu
Priorytetowego Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego, uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach którego wykona przyłącza kanalizacji sanitarnej budynków
mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową
przyłączy realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Podłączenie budynków do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym. Budowa przyłączy będzie
realizowana zgodnie z zapisami art. 30 ust. 1 pkt 1a , na podstawie art. 29a, budowa przyłączy będzie
podlegała zgłoszeniu do właściciela sieci kanalizacyjnej, a więc do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-
Kamiennej. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie jednej aglomeracji, obejmującej gminę Skarżysko-
Kamienna oraz gminę Skarżysko Kościelne. 2. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem
przetargowym: CZĘŚĆ Nr: I Zadanie 1 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i
Skarżysku-Kościelnym. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje
zakresem budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skarżysko-Kamienna, osiedla: Pogorzałe,
Książęce, Bzinek, Łyżwy, Usłów oraz na terenie gminy Skarżysko Kościelne, miejscowości Lipowe Pole
Plebańskie, Grzybowa Góra. W w.w zakres wchodzi budowa 17 szt. przyłączy w tym: - 1 szt - odcinków
przyłączy zbiorczych - wspólnych. Przyłącza zbiorcze zostały wydzielone z całości z uwagi na brak
dofinansowania. Realizacja odcinków przyłączy zbiorczych będzie finansowana ze środków własnych MPWiK
Sp. z o.o. Planowany termin realizacji całości przedsięwzięcia zgodnie z aktualnym na dzień ogłoszenia
postępowania przetargowego harmonogramem rzeczowo - finansowym będącym załącznikiem do wniosku o
dofinansowanie - najpóźniej do dnia 10.01.2016r. 3. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 1.
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej realizowana zgodnie z zapisami art.
30 ust. 1 pkt 1a , na podstawie art. 29a, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane -tekst jednolity Dz.
U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami. Budowa przyłączy będzie podlegała zgłoszeniu do
właściciela sieci kanalizacyjnej, a więc do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. 2. W ramach
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niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - wybudowania przyłącza
kanalizacyjnego zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego projektem budowlanym - wykonania
wszystkich robót budowlanych wraz z robotami odtworzeniowymi - wytyczenia geodezyjnego trasy przyłącza
- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza wraz z wniesieniem jej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonawca zobowiązany jest opracować i
przedłożyć Zamawiającemu, przed przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą
wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali
wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa w Polsce. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w trzech egzemplarzach w wersji
papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. W wersji papierowej: - na sekcjach w układzie
2000 w skali 1:500 lub 1:1000. W wersji elektronicznej: - w pliku dxf oraz komplet szkiców inwentaryzacji
powykonawczej i współrzędne pomierzonych punktów zapisane w pliku tekstowym txt. oraz wykonania
wszystkich robót wymienionych w załączonych przedmiarach robót oraz innych robót, które przez
Zamawiającego nie zostały wyszczególnione w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją w zakresie wyszczególnionym w opisie
technicznym , przedstawionym na sytuacji lub na profilu. Załączone do dokumentacji przetargowej
przedmiary robót są elementem pomocniczym, a wyszczególnione w nich zakresy robót nie ograniczają
Wykonawcy w zakresie wykonania całości wskazanego w dokumentacji przyłącza kanalizacyjnego..

II.1.5)
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-
0, 45.11.27.00-2, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości: 5.000,00 PLN pięć tysięcy złotych

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, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW -w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w
ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy
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Wykonawcy składający wspólną ofertę. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9.1.b.
powyżej w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany
złożyć: 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: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca ustala samodzielnie, które roboty
budowlane uznaje za najważniejsze i tylko te wskazuje w wykazie robót budowlanych oraz tylko
dla tych przedstawia dowody. Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający dopuszcza
wykazanie w wykazie tylko robót budowlanych, określonych, spełniających warunek udziału w
postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia tj: Wykonawca jest zobowiązany wykazać w
wykazie, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wszystkich robót budowlanych
polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej -grawitacyjnej lub tłocznej lub kanalizacji
deszczowej - o wartości robót co najmniej 150 tys. PLN netto bez podatku VAT. Minimalna ilość
wykazanych robót budowlanych to jedna robota.Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do
niniejszej IDW. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg
formuły: spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW -w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w
ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy
Wykonawcy składający wspólną ofertę. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9.1.c
powyżej w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia wykonawca -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: wskaże do uczestniczenia w
wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: Kierownik Robót Sanitarnych -Kierownik
Budowy - jedna osoba - posiadający: -wykształcenie techniczne, -co najmniej 3 lata
doświadczenia -licząc od dnia uzyskania uprawnień- na stanowisku kierownika robót z zakresu
budowy systemów kanalizacji sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
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robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W celu potwierdzenia
spełniania w.w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także wykonywanych
przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. W tym celu
Wykonawcy winni wypełnić załącznik nr 5.1, 5.2 do niniejszej IDW. Ocena spełniania
przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9.1.d.IDW
powyżej w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia, Wykonawca musi spełniać następujące warunki - 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 spełnienie tego warunku: posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200 tys. PLN. W celu potwierdzenia
spełniania warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich
musi złożyć przedmiotowy dokument, przy czym łącznie muszą spełniać wymaganie
Zamawiającego odniesieniu do kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełniania przedstawionych powyżej 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli 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
niż 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

Jeżeli 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,
że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Termin realizacji zamówienia - 5

IV.2.2)
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
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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

Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji gdy: 1.nastąpią istotne zmiany przepisów lub
norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia 2.nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z
tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione 3. zaistnieje potrzeba wykonania prac dodatkowych,
nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia koniecznych do jego prawidłowego wykonania, w
szczególności bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry w tym zakładany efekt ekologiczny
4. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 5. nastąpi konieczność
opracowania zamiennej dokumentacji projektowej z uwagi na np.: brak zgody właścicieli nieruchomości na
realizację zadania zgodnie z opracowanym projektem budowanym, lub z uwagi na wynikające w trakcie
realizacji błędy projektowe lub inne sytuacje które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie z projektem.
6. nastąpi nieprzewidziana zmiana podwykonawców 7. nastąpi nieprzewidziana zmiana ekspertów, w tym
kierowników budowy lub robót, z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają
warunki określone w pkt. 9.3. niniejszej IDW 8. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać
zadania w terminie w tym w szczególności z uwagi na: a. wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk
atmosferycznych - kataklizmy, b. konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, c.
konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych, d. wstrzymanie budowy przez
właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej,
odkrycie niewybuchu, itp., e. wystąpienie siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, f.
wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez
Wykonawcę, g. wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub
występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i
hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy, h. wystąpienie udokumentowanych przez
Wykonawcę, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych. 9. pozostałe
zmiany: a. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących
realizacji projektu; b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W przypadku
rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia tj. elementu formularza cenowego , wartość
niezrealizowanych robót zostanie wyliczona na podstawie wartości wykazanej przez Wykonawcę w
odpowiedniej pozycji Tabeli formularza cenowego . W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części
elementu Wykazu Cen, wartość niezrealizowanych robót zostanie wyliczona proporcjonalnie na podstawie
wartości wykazanych przez Wykonawcę w odpowiedniej pozycji Formularza cenowego oraz wartości
wyliczonych przez Wykonawcę w kosztorysie szczegółowym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego w oparciu o nakłady wyszczególnione w Katalogach Nakładów Rzeczowych przy
uwzględnieniu średnich wartości wskaźników cenotwórczych -kosztów ogólnych i zysku- oraz cen robocizny,
materiałów i sprzętu dla województwa świętokrzyskiego, opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD w
kwartale poprzedzającym kwartał realizacji robót. Zamawiający zapłaci za wszystkie dotychczas spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami; c. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych
powodujących uniknięcie kolizji; Zapisy niniejszego punktu nie mogą spowodować przedłużenia terminu
wykonania Umowy ale mogą spowodować zmianę terminu wykonania zadania wynikającą z Harmonogramu
robót, przy czym zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. d. wydłużenie
okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. Niniejsza zmiana nie może spowodować zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. W nawiązaniu do art. 144 ust. 2 zmiana umowy dokonana w innych
przypadkach niż określono powyżej jest nieważna. 10. Pozostałe kwestie odnoszące się do zmian umowy
uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ. 11. w przypadku zmian: - danych teleadresowych w przypadku
ich zamiany, - wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mpwik-skarzysko.eu
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Cicha 8 pok. nr
11..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.11.2015 godzina 10:50, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 26-
110 Skarżysko-Kamienna, ul. Cicha 8 , sekretariat..

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/progr


	Dysk lokalny
	C:\Users\AgnieszkaW\AppData\Local\Temp\153873-2015.htm


