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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
stoszowice.probip.pl/

Stoszowice: Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac
zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja prac
Numer ogłoszenia: 102010 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stoszowice , Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w
ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja prac.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są: roboty budowlane dla zadania, pn. Srebrna
Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji; kontynuacja prac. Orientacyjny zakres robót
budowlanych obejmuje m.in. 1/ Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań na stoku (przyczółku wiaduktu) o wysokości zmiennej od 5,0 m do 21,0 m, szerokości
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2 x 4,0 m + 3,5 m i długości 28,8 m (835 m2), 2/ Wytrasowanie położenia otworów. (139 szt.), 3/ Wiercenie otworów o długości 3,36 m (na przestrzał) w łuku Nr 3
pod ściągi sprężające (20 szt.), 4/ Wiercenie otworów o długości (głębokości) 3,25 m naprzemiennie z obu stron, w łuku Nr 3 (79 szt.), 5/ Wiercenie otworów o
długości (głębokości) 3,16 m - naprzemiennie z obu stron, w ścianach i łukach sklepień /otworów odciążających/ (40 szt.), 6/ Wykucie gniazd o głębokości 2/3
cegły dla osadzenia blach oporowych śrub napinających: ściągów i kotew wklejanych (159 szt.), 7/ Zamurowanie gniazd z osadzonymi głowicami ściągów i kotew
wklejanych (159 szt.), 8/ Wykucie pasm sklepienia (podniebienia łuku) oraz części ścian w pachwinach łuku nr 3 i otworów odciążających o głębokości 1/2 cegły w
obrębie znacznych spękań i szczelin (185,0 m2), 9/ Uzupełnienie, licowanie ubytków sklepienia (podniebienia łuku) oraz części ścian w pachwinach łuku nr 3 i
otworów odciążających (185,0 m2). Warunki techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie wymiarów obejmujące ww. pkt (od 1 do 9) należy traktować jako
minimalne, natomiast właściwe parametry dostosowane zostaną do warunków zastanych w terenie. Roboty budowlane jak wyżej realizowane będą na terenie dz. nr
489, Gmina Stoszowice Obręb Srebrna Góra. W przypadku nie uzyskania przez Gminę Stoszowice akceptacji dofinansowania dla przedmiotowego zadania ze
środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków, zamówienie nie będzie
realizowane..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5, 45.22.10.00-2, 45.23.32.00-1, 45.22.11.19-9, 45.45.00.00-6.
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: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub
kilku następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzach wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj: Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie Oddział
Budzów; Nr rachunku: 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
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uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego, przy czym kwota wadium winna znaleźć się na rachunku bankowym przed terminem składania ofert. W
przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert w siedzibie Zamawiającego - Gminy Stoszowice, tj. w Urzędzie Gminy w Stoszowicach, Sekretariat pokój nr 12, Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice, lub
kserokopię dokumentu dołączyć do oferty, w taki sposób aby można było dokument odłączyć od oferty bez naruszania tej oferty. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 4a, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1 P.z.p. lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
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
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie doświadczenia zawodowego Wykonawca musi posiadać doświadczenie zawodowe w wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. O zamówienie ubiegać się może Wykonawca który wykaże,
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że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, zrealizowane jako Wykonawca: - co najmniej 2 (dwie) roboty
budowlane podobne z zakresu do przedmiotu zamówienia, przy czym minimalna wartość każdej z tych prac musi wynosić 200.000,00 zł brutto. Niniejsze
roboty budowlane musza polegać na wykonaniu: 1/ minimum 1 (jednej) realizacji obiektu zabytkowego, 2/ minimum 1 (jednej) przy remoncie, przebudowie
lub budowie łukowych ceglanych obiektów mostowych lub wiaduktów. Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/ nie spełnia, dokonana
zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu wykonanych robót 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 załączenie dowodów
dotyczących najważniejszych robót (wystawionych przez ich odbiorcę), określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym powyżej
robotom wykazywanym dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. W wykazie należy wskazać co najmniej dwie roboty spełniające warunek wiedzy
i doświadczenia wykonane przez Wykonawcę składającego ofertę. Zamawiający wymaga, żeby do wykazu załączyć dowody (poświadczenia) co do
najmniej dwóch powyższych robót. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie. Zamawiający dopuszcza w miejsce dowodów (poświadczeń) przedkładanie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót
określonych w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 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 (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie były wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
poświadczeń. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę dowodów należytego wykonania robót budowlanych w postaci poświadczeń, w
postępowaniach wszczynanych do dnia 20.03.2014 r., Wykonawca może przedstawić posiadane referencje (min. 1) lub inne dokumenty (min.1)
potwierdzające należyte wykonanie zamówień ujętych w wykazie robót budowlanych. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą
wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane lub miały
zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania osobami i/lub podmiotami pozostającymi do dyspozycji Wykonawcy, Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi
odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia publicznego. W celu wykazania spełnienia tego warunku
Wykonawca załącza do oferty przetargowej Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania osobami i/lub podmiotami pozostającymi do dyspozycji Wykonawcy, Wykonawca musi dysponować: - osobą kierownika
budowy, posiadającą właściwe uprawnienia budowlane do kierowania robotami ogólnobudowlanymi. Kierownik budowy, w całym swoim okresie
zawodowym, musi wykazać się co najmniej 2 - letnią praktyką na budowie przy zabytkach nieruchomych (zgodnie z § 8.1. Rozporządzenia Ministra
Kultury z 9.06.2004 r. Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia / nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie
treści przedłożonego wykazu 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 wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami i oświadczenia, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane; Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także posiadanych uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWIZ. W
zakresie dysponowania osobami i/lub podmiotami pozostającymi do dyspozycji Wykonawcy, Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi
odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia publicznego. W celu wykazania spełnienia tego warunku
Wykonawca załącza do oferty przetargowej Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu
zamówienia Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy przedłożenia: a) oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w/w
uprawnień Kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego, a także oryginału lub
kserokopii opłaconego ubezpieczenia tej osoby, jeżeli nie wynika to z zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego, b) oryginału lub
kserokopii dokumentu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki lub świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł
zawodowy albo dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe w zawodach w zakresie konserwacji i restauracji zabytków, przez osobę
uprawnioną do prowadzenia prac konserwatorskich, zgodnie z wymogami określonymi w § 22 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987)
Kserokopie w/w dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez przedmioty, których dotyczą te
dokumenty w przypadku, gdy dokumenty dotyczą podmiotów, z zasobów, których korzystać będzie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na
podstawie art. 26 ust. 2b P. z. p.
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). W przypadku
oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać warunek łącznie. W tym celu Wykonawca musi załączyć do oferty: - informację Banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
na kwotę: 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych), dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku oferty złożonej wspólnie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli
wykonawcy składający ofertę będą spełniać warunek łącznie.
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;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
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wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie 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;
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 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;
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 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;
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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)
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;
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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ, - upoważnienie do podpisania oferty - Załącznik nr 10 do SIWZ, - część zamówienia jaką
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - Załącznik nr 9 do SIWZ, - parafowany przez Wykonawcę wzór Umowy stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ, kosztorys ofertowy (oryginał, podpisany przez Wykonawcę), - kserokopia dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę: 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych), dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców osobno składa dokumenty wymienione w Części I Rozdział 7 pkt 7.1 lit. a), b), c), d), e), i). Dokumenty
wymienione w Części I Rozdział 7 pkt 7.1. lit. a), b), g), i) stanowią oryginały, natomiast dokumenty wymienione w Części I Rozdział 7 pkt 7.1. lit. c), d), e) muszą
być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego te dokumenty dotyczą. Dokumenty
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wymienione w Części I Rozdział 7 pkt 7.1 lit. f) , h), j), składane są przez Pełnomocnika (Lidera). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie
ustanawiają Pełnomocnika (Lidera), do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu stosowną umowę podpisaną przez
wszystkich partnerów zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: a) zawiązanie porozumienia co najmniej na czas trwania umowy o
wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia; b) wskazanie Pełnomocnika (Lidera); c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego
zamówienia; Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia stanowią Załącznik nr 7 i Załącznik nr 8 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku składania ofert przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 19 lutego 2013 r.
poz. 231). Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy.

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.3) ZMIANA UMOWY
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
W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy można dokonać zmiany umowy. Warunki zmiany terminu
wykonania zamówienia: a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających, na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b)
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla
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Zamawiającego, c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) z
powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. O wystąpieniu
okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku
budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu
wykonywania prac w miejscu budowy. Warunki zmiany kluczowego personelu Wykonawcy: a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie w
części dotyczącej zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego .b) W przypadku zmiany kluczowego specjalisty przedstawionego w ofercie, nowy
specjalista musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. c) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli
uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, d) Zgodnie z żądaniem Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego
specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W wypadku zaistnienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych - w trybie i na zasadach
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu
wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://stoszowice.probip.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice w godz.: pn, wt,
czw od 7.30 do 15.30, śr od 7.30 do 17.00, pt od 7.30 do 14.00, Referat Rozwoju pokój nr 17,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stoszowice, 57213 Stoszowice 97; w godz.: pn, wt, czw od 7.30 do 15.30, śr od 7.30 do 17.00, pt od 7.30 do 14.00, Sekretariat pokój nr 12. Otwarcie ofert 11.04.14 r. g. 10.15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest zarekomendowane do
udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1 Ochrona Zabytków.
IV.4.17) Czy przewiduje się 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: tak
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