
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wodociagi.slupsk.pl

Słupsk: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podł ączeniem

odbiorców w miejscowo ści Kczewo gmina Kobylnica.

Numer ogłoszenia: 51322 - 2014; data zamieszczenia:  13.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. , ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel.

059 8426051 do 57,59 8400039, faks 059 8422207, 0590840 00 39.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wodociagi.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

podłączeniem odbiorców w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem odbiorców w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica.

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie moŜliwości odbioru ścieków z lokalnych

zabudowań mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zakończonego projektowaną oczyszczalnią

ścieków w m. Kczewo. Projekt swoim zakresem obejmuje: - sieć zbiorczą kanalizacji sanitarnej: kanalizacja z rur i

kształtek PVC 200mm i 160mm - L~ 442 m - przyłącza kanalizacyjne, tzw. podłączenia (w zakresie do pozwolenia

na budowę tylko odcinki kanalizacji od sieci zbiorczej do granic posesji, tzw. wypusty): kanalizacja z rur gładkich

PVC 160mm - L~60 m; - przyłącza kanalizacyjne, tzw. podłączenia istniejących instalacji u odbiorców (objęte

dokumentacją projektową odcinki kanalizacji od granic posesji do budynków): kanalizacja z rur gładkich PVC

160mm - L~247 m. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 45000000 -7 - Roboty budowlane Grupy robót:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 45300000-0 -

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 3. W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu budowlanego,

wykonawczego, przedmiarach robót lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu

niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
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Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równowaŜnych przy realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy

takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te

opisane w dokumentacji projektowej czy teŜ innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego

Zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków w ramach programu priorytetowego pn.:

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu

kanalizacyjnego..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp,

stanowiących nie więcej niŜ 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2.Forma wadium: 1) wadium musi obejmować cały okres związania

ofertą i moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pienięŜnym, c) 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 (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275), 2) W przypadku składania przez

Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i

musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich

siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin

waŜności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 3)postanowienia pkt 12.2.2) niniejszej IDW stosuje się

odpowiednio do poręczeń określonych powyŜej w pkt 12.2.1) lit. b) i e) niniejszej IDW. 3. Miejsce i sposób

wniesienia wadium. 1) w przypadku wniesienia wadium w formie pienięŜnej naleŜy dokonać przelewu na rachunek
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bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Bank PEKAO S.A. Oddział Słupsk 17 1240 3770 1111 0000 4068

5003 2) w przypadku składania wadium w innej postaci Wykonawca winien przedstawić ORYGINAŁ gwarancji

(chyba, Ŝe z warunków gwarancji jednoznacznie wynika, Ŝe Zamawiający moŜe zrealizować uprawnienia

wynikające z gwarancji niezaleŜnie od tego kto posiada oryginał gwarancji, czy dokument został zwrócony,

zniszczony itd. - wówczas moŜe być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę). 3) Wykonawca moŜe wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. NaleŜy wówczas

umieścić go w oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości - wadium (tak by

Zamawiający nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, ze wadium zostało złoŜone przez

Wykonawcę). W kaŜdym razie gwarancja musi być wniesiona przed upływem terminu składania ofert (niezaleŜnie

od formy wadium). 4. Termin wniesienia wadium. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert,

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 ofert, 5. Zwrot wadium. Wadium podlega zwrotowi bądź zatrzymaniu na

zasadach określonych w art. 704 § 2 kodeksu cywilnego. 6. Zamawiający zaleca, aby do oferty została dołączona

kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

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

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia

warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wraz z

ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1.1)

niniejszej IDW.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŜycie wykonał co najmniej 2 zamówienia, których

przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości min. 1 km kaŜda, z

podaniem rodzaju i długości wymienionego zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem

dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunek

zostanie uznany, jeŜeli 2 zamówienia wykonał w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o

zamówienie lub dwaj Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonali po 1 zamówieniu.

Przez wykonanie robót budowlanych naleŜy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez

Zamawiającego (inwestora obiektu) protokołu odbioru robót lub doprowadzenie do wydania innego

równowaŜnego
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III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1.1) niniejszej IDW.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji,

kiedy wykaŜe Ŝe dysponuje co najmniej: - Kierownik budowy - niniejsza osoba musi posiadać

następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy, Kierownik robót lub

Inspektor Nadzoru w branŜy sanitarnej, posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych - bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. doświadczenie

w nadzorowaniu jako kierownik budowy lub kierownik robót, budowy sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej o długości min. 1 km. Wykonawca będzie obowiązany zaangaŜować w ramach zawartej

umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz umówionego wynagrodzenia równieŜ inne

wymagane przepisami prawa osoby, o ile okaŜe się to konieczne dla realizacji przedmiotowego

zamówienia. Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy, Kierownik robót lub Inspektor

Nadzoru, naleŜy rozumieć faktyczny okres pełnienia funkcji Kierownika budowy, Kierownika robót lub

Inspektora Nadzoru. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby biorącej udział w wykonaniu niniejszego

zamówienia (imiennie wskazanej w ofercie), która moŜe nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny

wniosek Wykonawcy lub na Ŝądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania

takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać

odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 9.1.3) b) niniejszej IDW.

Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymienionych powyŜej, jeŜeli przedstawione osoby

będą posiadały uprawnienia toŜsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający

dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złoŜonego

przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym

mowa w pkt 10.1.1) niniejszej IDW.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
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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 Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

określenie robót  budowlanych,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złoŜenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienaleŜycie

Za najwaŜniejsze roboty które naleŜy wykazać w wykazie oraz dla których naleŜy przedstawić dowody,

uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w ust 9.1.2) IDW.;

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

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

jeŜeli 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 niŜ 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

JeŜeli 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,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
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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;

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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) kompletna oferta musi zawierać: a) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 10 IDW b)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej IDW wraz z

podpisanym Załącznikiem do Oferty oraz Kartą Gwarancyjną, c) Przedmiar Robót, będzie pełnił funkcję

informacyjną i będzie słuŜył Zamawiającemu do: - rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeŜeli wystąpią

okoliczności wykonania robót zamiennych, zaniechania części robót, lub robót, których nie moŜna było przewidzieć

na etapie przygotowania postępowania - porównania cen elementów oferty. d) stosowne Pełnomocnictwo - w

przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z

właściwego rejestru, e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

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.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
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1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający równieŜ przewiduje następujące moŜliwości

dokonania istotnych zmian (w tym terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) w zakresie: 1) zmiany wymaganego

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje

Umowę - wskazanych w ofercie, 3) zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje Umowę, 4) zmiany

zakresu rzeczowego Umowy, 5) zmiany umówionego wynagrodzenia, 6) zmiany sposobu realizacji umowy, 7)

innych zmian umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3. Zmiany o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane na

skutek zaistnienia następujących zdarzeń: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy 2) wyniknięcia rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu

pojęć uŜytych w umowie, których nie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie

rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) wystąpienia

konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć,choroba, ustania stosunku pracy ,inne zdarzenia losowe

lub inne przyczyny niezaleŜne od Wykonawcy) przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Przedmiotowa zmiana jest moŜliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania

ofert, warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji. 4) wystąpienia konieczności zmiany osób, przy

pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 5) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w

przypadku gdy Zamawiający uzna, Ŝe osoby te nie wykonują naleŜycie swoich obowiązków. Wykonawca

obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w

specyfikacji, w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od daty złoŜenia wniosku Zamawiającego. 6) wystąpienia

konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) działania siły wyŜszej

utrudniającej i uniemoŜliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyŜsza

uwaŜa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą kaŜdej ze stron które powstały po zawarciu umowy,

których Ŝadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania wojenne,

poŜar,powódź,trzęsienie ziemi, inne klęski Ŝywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i

zakazy wydane przez władze oraz strajki), b) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od

typowych, uniemoŜliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie

odbiorów. c) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do opracowanej na rzecz Zamawiającego

dokumentacji projektowej wymagających uzyskania stosownych decyzji wymaganych prawem, d) zmiana danych

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, e) zmiany danych teleadresowych, f) zmiana

obowiązującej stawki VAT, g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, h)

wystąpienie innej okoliczności niemoŜliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemoŜliwiającej wykonanie

Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie. 4. Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy moŜe

nastąpić za zgodą obu Stron wyraŜoną na piśmie pod rygorem niewaŜności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.wodociagi.slupsk.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  siedziba Zamawiającego: w
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Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1, pokój nr 8, budynek D - osobiście, pocztą w cenie 50,00 zł lub pobrać ze

strony internetowej Zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  28.02.2014

godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: sekretariat - pokój nr 11, budynek A, ul. Elizy Orzeszkowej 1,

76-200 Słupsk..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego z

pomocniczym zastosowaniem ustawy Pzp (wraz z aktami wykonawczymi) w zakresie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym opisanym w art. 132 ust.2 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt.4)

ustawy Pzp. W związku z tym, Ŝe wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania ustawy Pzp. Biorąc pod

uwagę moŜliwość zawarcia umowy cywilno-prawnej w drodze przetargu (art. 701 kodeksu cywilnego),

Zamawiający zdecydował się na pomocnicze zastosowanie ustawy Pzp w celu zapewnienia odpowiedniego

standardu postępowania i prawidłowego wydatkowania środków publicznych (w szczególności w celu zachowania

zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania i przejrzystości postępowania). 2. Poprzez pomocnicze

stosowanie ustawy Pzp rozumieć naleŜy odpowiednie stosowanie tej ustawy w zakresie przebiegu procedury

przetargowej oraz w przypadkach wyraźnie przewidzianych w IDW. 3. Językiem postępowania w sprawie

niniejszego zamówienia jest j. polski. 4. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków w ramach

programu priorytetowego pn.: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do

zbiorczego systemu kanalizacyjnego..

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu 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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