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Ozimka: Modernizacja instalacji odpylania kotła WR-25 /14-M w ciepłowni w

Schodni koło Ozimka

Numer ogłoszenia: 58950 - 2016; data zamieszczenia: 16. 03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , Antoniów, ul.

Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimka, woj. opolskie, tel. 077 4651980, faks 077 4651550.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka ze 100% udziałem Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja instalacji odpylania kotła WR-25/14-M

w ciepłowni w Schodni koło Ozimka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

modernizacja w systemie Zaprojektuj i Wybuduj instalacji odpylania spalin kotła WR-25 14-M nr 1 w ciepłowni

PGKiM Sp. z o.o. zlokalizowanej w Schodni k.Ozimka, ul. Ciepłownicza 16. Zakres prac obejmuje: Opracowanie

dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Demontaż istniejącej instalacji odpylania spalin wraz z kanałami spalin od żaluzji na wylocie kotła do króćców

pomiarowych (włącznie z króćcami) za wentylatorem ciągu. Dostawę i montaż instalacji odpylania spalin dla kotła

wodnego WR-25 14-M. Wykonanie prób, pomiarów, odbiorów i przekazanie do eksploatacji. Szkolenie personelu

Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi. Przekazanie dokumentacji..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt

6 u.p.z.p., dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.25.10.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 25.000,00 PLN

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: a)w pieniądzu, b)poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi

być zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) w

poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada

2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi

zmianami). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy:

87890710502004300034500001. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia dowodu

wpłaty winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał

dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, oryginał w oddzielnej kopercie, a kserokopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem dołączona do oferty. Wykonawca, którego oferta nie będzie

zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.Zamawiający dokona

niezwłocznie zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem

art. 46 ust. 4 Ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek

Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądał ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.5. jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest

wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,

jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3 Ustawy Pzp (uzupełnienie

brakujących lub zawierających błędy oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw), nie złożył wymaganych

dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynikało to z przyczyn nieleżących po

jego stronie. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium

wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za
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przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz

Zamawiającego w przypadku, gdy:a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) odmówi

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

posiadania wiedzy i doświadczenia w tym:wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował należycie

zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot

zamówienia. Za zadania takie Zamawiający uznaje wymianę, modernizację lub budowę, instalacji

odpylania dla kotła WR o mocy zainstalowanej min. 10 MW, w technologii takiej samej jak

zaproponowana w ofercie. Wykonawca winien wykazać realizację powyższego zakresu robót w co

najmniej 3 zadaniach. Wykazania, poprzez przedstawienie wyników pomiarów emisji pyłu do atmosfery

wykonanych przez certyfikowane laboratorium, że każda ze zrealizowanych instalacji osiągnęła w

całym zakresie obciążeń kotła emisję max. 95 mg/um3 w przeliczeniu na zawartość tlenu w spalinach

6%, oraz skuteczność odpylania nie mniejszą niż 85%.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia w tym osobami posiadającymi: uprawnienia energetyczne typu D i

E grupa 1 i 2 w zakresie odpowiednim do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, z

minimum 2 letnim doświadczeniem zawodowym; uprawnienia budowlane, z minimum 2 letnim

doświadczeniem zawodowym; projektowe do kierowania budową i robotami w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z

potwierdzeniem wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, uprawnienia
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budowlane, z minimum 2 letnim doświadczeniem zawodowym; projektowe do kierowania budową i

robotami w specjalności instalacyjnej (elektrycznej) w zakresie instalacji elektrycznych,

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem wpisu na listę członków właściwej

izby samorządu zawodowego; uprawnienia spawacza, z minimum 2 letnim doświadczeniem

zawodowym; wymagane dla zakresu wykonywanych prac spawalniczych, zarówno na etapie

prefabrykacji elementów jak i montażu. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w

wykonaniu przedmiotu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i

wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający nie dopuszcza

aby w ofercie wskazać tę samą osobę jako posiadającą więcej niż jeden rodzaj uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji

ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę

min. 800 tys. złotych oraz przedłożenie pozytywnej opinii banku, w którym Wykonawca posiada

podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert; posiadanie umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej za szkody rzeczowe i osobowe, której suma na jedno i

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest nie niższa niż 800.000,00 PLN, i której okres

obowiązywania obejmował będzie okres wykonywania zamówienia oraz okres gwarancyjny; wraz z

dowodem jej zapłaty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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
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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;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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

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:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej

niż  3  miesiące przed upływem terminu składania  ofert  albo  składania  wniosków o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

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
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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,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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

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 niż 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 niż 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 zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

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 - wystawiony nie wcześniej niż 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  niż  6

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
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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  -

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

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione 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 dotycz ące przynale żności 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: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. Zmiana terminu realizacji

przedmiotu umowy. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót

budowlanych. Istotne odstępstwa/zmiany spowodowane warunkami terenowymi, wodnymi itp. W szczególności

odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po

stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego. Zmiany będące

następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo

terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu

robót budowlanych, w przypadku o którym mowa wart. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, c) konieczność uzyskania

wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy

zawieraniu umowy, d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych
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lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania

umowy. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością

prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności

wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania

tych okoliczności. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zmiany technologiczne, w szczególności: a)

niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub

technicznej spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub

urządzeń, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, nieterminowym lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu umowy (roboty zamienne). c) istotne odstępstwa/zmiany spowodowane warunkami

terenowymi, wodnymi itp. w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki

terenowe, w tym istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, które powodują

konieczność wprowadzenia zmian technicznych/ technologicznych. d) konieczność zrealizowania projektu przy

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Zmiany, o których mowa w lit a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w

którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są

wyższe od proponowanych w ofercie o co najmniej 10 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony

o nie więcej niż 50% różnicy w cenie materiałów lub urządzeń. Zmiany, o których mowa w lit. b), c), d) mogą być

wprowadzane w sytuacjach, gdy są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zmiany te mogą

stanowić podstawę dla obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę odpowiadającą różnicy

w kosztach wykonania przedmiotu umowy spowodowaną zmianą sposobu wykonania, przy czym wynagrodzenie

może być podwyższone o kwotę nie wyższą niż 20% ceny umownej. W przypadku dostarczania w wyniku zmiany

urządzeń lub materiałów na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub

innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec

urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie. Zmiany osobowe. Zmiana osób

wymienionych w pkt.3.1c tiret 1 przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym

wymóg SIWZ. Zmiany organizacji spełniania świadczenia a) Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych

usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania

odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. b) Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie

nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa. Pozostałe przyczyny umożliwiające zmiany treści umowy. a) Siła

wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. b) Zmiana obowiązującej stawki VAT;

Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku

zapłaconego przez Wykonawcę. c) Wystąpienie takich warunków eksploatacyjnych, które uniemożliwią

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu zamówienia lub jego części. Wszystkie powyższe postanowienia
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stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do

wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. Nie stanowi zmiany umowy w

rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: Zmiana danych związanych z

obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) Zmiana danych

teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, zmiana osób, przy pomocy których

Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami,

doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.pgkim.ozimek.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.04.2016

godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie ul.

Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek . Sekretariat Prezesa Spółki.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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