
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.iwonicz-zdroj.pl/

Iwonicz-Zdrój: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iwonicz i
Iwonicz-Zdrój.

Numer ogłoszenia: 82304 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
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: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój , Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj.

podkarpackie, tel. 13 435-02-12.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iwonicz i

Iwonicz-Zdrój..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku (Amfiteatr) w Iwoniczu-Zdroju Zakres przebudowy: Dł. 110

m, szer. 2,5m + plac manewrowy o pow. 227,5 m2 - wykonanie koryta mechanicznie o głębokości 40cm na całej

szerokości jezdni, - wywiezienie powstałego urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km, -

profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - warstwa dolna podbudowy z

kruszywa naturalnego o grubości warstwy 10cm, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości

warstwy 15cm, - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm, - wykonanie nawierzchni z

mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej gr. 4cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

ścieralna gr. 3cm, - wykonanie poboczy (zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej) z kruszywa łamanego - klińcem

na całej długości przebudowanego odcinka, - wyprofilowanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego z

dostosowaniem do wysokości nawierzchni po remoncie, - regulacja pionowa kratek ściekowych oraz krat

stalowych. Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Sekhiniego położonej na dz. nr ewid. 921, 1078/1 w m.

Iwonicz-Zdrój. Zakres przebudowy: dł. 175m, szer. 3,1 - 3,2 m - roboty pomiarowe przy liniowych robotach
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ziemnych, - rozebranie krawężników betonowych, - rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych o gr 5 cm, - rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej trylinki, - rozebranie mechaniczne

podbudowy z kruszywa łamanego, - wywóz materiałów powstałych po rozebraniu poszczególnych warstw

nawierzchni, - wykonanie koryta mechanicznie o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni, - wywiezienie

powstałego urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km, - montaż krawężników betonowych

na ławie betonowej, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości warstwy 20cm, - warstwa

dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15cm, - warstwa górna podbudowy z kruszywa

łamanego o grubości warstwy 8cm, - skropienie nawierzchni asfaltem, - wyrównanie istniejącej podbudowy

mieszanka mineralno-asfaltową, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej gr. 4cm, -

wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej ścieralna gr. 4cm, - wykonanie nawierzchni z kostki

brukowej betonowej, - rozebranie poręczy rurowych ochronnych, - montaż nowych poręczy rurowych, - wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji mostu, - montaż słupków i znaków drogowych, - umocnienie skarp i dna

kanałów płytami prefabrykowanymi, - regulacja pionowa włazów kanałowych, - wykonanie ulicznych studzienek

ściekowych wraz z przykanalikami, - wyprofilowanie zjazdów na posesje z nawierzchni mineralno- bitumicznej z

dostosowaniem do wysokości nawierzchni po przebudowie. Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej

położonej na dz. nr ewid. 1370/12, 1379, 1380/1 w m. Iwonicz-Zdrój. Zakres przebudowy: dł. 181mb, szer.

3,00m. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, - rozebranie mechaniczne nawierzchni z płyt

drogowych betonowych, - wykonanie koryta mechanicznie o głębokości 40 cm na całej szerokości jezdni, -

wywiezienie powstałego urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km, - profilowanie i

zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa

łamanego o grubości warstwy 25cm, - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 10

cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej gr. 4cm, - wykonanie nawierzchni z

mieszanki mineralno-bitumicznej ścieralna gr. 4cm - wykonanie poboczy (zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej) z

kruszywa łamanego - klińcem na całej długości przebudowanego odcinka, - wyprofilowanie zjazdów na posesje z

kruszywa łamanego z dostosowaniem do wysokości nawierzchni po remoncie, - regulacja pionowa kratek

ściekowych, - umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi, - wykonanie studzienki ściekowej

ulicznej o śr. 500 z osadnikiem i syfonem, - wykonanie przepustu z rury PCV o śr. 40 cm, - ułożenie ścieków z

elementów betonowych o gr. 15 cm na podsypce cementowo piaskowej. Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej

położonej na dz. nr ewid. 2698 w m. Iwonicz. Zakres przebudowy: dł. 170 mb, szer. 2,50 m. - rozebranie

nawierzchni z płyt drogowych betonowych, - rozebranie przepustów z rur betonowych o śr, 50 cm, - mechaniczne

karczowanie pni o średnicy 66-75 cm, - wykonanie koryta mechanicznie o głębokości 40cm na całej szerokości

jezdni, - wywiezienie powstałego urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2,5 km, - profilowanie

i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa

naturalnego o grubości warstwy 20cm, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy

20cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej gr. 4cm, - wykonanie nawierzchni z

mieszanki mineralno-bitumicznej ścieralna gr. 3cm, - wykonanie poboczy (zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej)

z kruszywa łamanego - klińcem na całej długości przebudowanego odcinka, - wyprofilowanie zjazdów na posesje z

kruszywa łamanego z dostosowaniem do wysokości nawierzchni po remoncie, - regulacja pionowa kratek
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ściekowych, - umocnienie skarp płytami betonowymi prefabrykowanymi, - wykonanie przepustów rurowych pod

drogą z rur PCV o średnicy 50 cm, Zadanie 5. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 611, 601/8,

616 w m. Iwonicz. Zakres przebudowy: Dł. 395 m, szer. 2,2-2,5 m - oczyszczanie rowu z namułu z

wyprofilowaniem skarp, - wywiezienie powstałego urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

km, - wykonanie przepustu z rur PCV o śr. 30 cm. - skropienie nawierzchni asfaltem, - wyrównanie istniejącej

podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy 10 cm, - wykonanie

nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej gr. 4cm,, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-

bitumicznej ścieralnej gr. 3cm, - wykonanie poboczy (zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej) z kruszywa

łamanego - klińcem na całej długości przebudowanego odcinka, - wyprofilowanie zjazdów na posesje z mieszanki

mineralno- bitumicznej z dostosowaniem do wysokości nawierzchni po remoncie, Zadanie 6. Przebudowa drogi

gminnej położonej na dz. nr ewid. 250 w m. Iwonicz. Zakres przebudowy: dł. 200 m, szer. 2,50 m - wyrównanie

istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy 10 cm, -

wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej gr. 4cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanki

mineralno-bitumicznej ścieralnej gr. 3cm, - wykonanie poboczy (zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej) z

kruszywa łamanego - klińcem na całej długości przebudowanego odcinka, - wyprofilowanie zjazdów na posesje z

mieszanki mineralno- bitumicznej z dostosowaniem do wysokości nawierzchni po remoncie, Zadanie 7.

Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 1534/1 w m. Iwonicz. Zakres przebudowy: Dł. 310 m, szer.

3,0 m - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, - wykonanie koryta mechanicznie o głębokości

35cm na całej szerokości jezdni, - wywiezienie powstałego urobku samochodami samowyładowczymi na odległość

do 3,5 km, - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - warstwa dolna

podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości warstwy 20cm, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego

o grubości warstwy 20cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej gr. 4cm, -

wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej ścieralna gr. 3cm, - wykonanie poboczy (zabezpieczenie

nawierzchni bitumicznej) z kruszywa łamanego - klińcem na całej długości przebudowanego odcinka, -

wyprofilowanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego z dostosowaniem do wysokości nawierzchni po

przebudowie, - wykonanie obudowy betonowych wlotów o śr. 40 cm, - wykonanie przepustu pod zjazdem z rury

PCV o śr. 40 cm, - wykonanie ścieków z elementów betonowych o gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot

zamówienia został określony w załączniku nr 9 - dokumentacja techniczna (całość zamówienia) - załącznik do

pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. UWAGA ! Materiał z rozbiórki (m.in. trylinka, płyty betonowe,

krawężniki) jest własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku i przetransportowania

materiału w miejsce do 5 km, wskazane przez Zamawiającego. UWAGA! W przypadku użycia w dokumentacji

przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) nazw własnych, norm, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako

przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i

jakościowy. Narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej

(równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach do niej. Przy zastosowaniu zmian, Zamawiający wymaga

złożenia wykazów z informacjami uwiarygodniającymi przyjęte rozwiązania (wskazanie nazw, symboli i parametrów

technicznych). Brak wskazania w ofercie proponowanych zmian (w dowolnym miejscu w swojej ofercie i w
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dowolny sposób, np. na osobnym wykazie) wraz z podaniem rozwiązań zamiennych proponowanych przez

Wykonawcę, skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy

i uważa się za równoważne z tym, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z rozwiązaniami technicznymi

zaproponowanymi przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Każdy rodzaj

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,

licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 3.2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu

budowy, zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 3.3. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi

wynosić co najmniej 36 miesięcy. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających przewidzianych dla zamówienia

podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 22%

wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, powierzy ich wykonanie w trybie

zamówienia z wolnej ręki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

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: 19.08.2016.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

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

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania

specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże wykonanie zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
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terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej

dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie dróg

z mas bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (dwieście tysięcy złotych) każdej z

tych robót lub co najmniej jednej roboty w zakresie j.w. o wartości nie mniejszej niż 400 000zł brutto

(czterysta tysięcy złotych) tej roboty. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany

jest złożyć: a) 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, - wartości, - daty i miejsca wykonania, b) dowody (np. referencje) dotyczące

najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące,

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty

najważniejsze zamawiający rozumie wykazanie się ww. robotami o wartości i ilości niezbędnej do

spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie;

Zgodnie z wytycznymi UZP, poprzez poświadczenie należy rozumieć dokument potwierdzający

określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest wykonawca. Poświadczeniem będą

zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały

wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje,

by poświadczyć określone fakty. b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej; UWAGA!

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w w/w

wykazie zostały wcześniej wykonane - Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o

których mowa powyżej t.j. - dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących

wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunek mogą oni spełnić łącznie Ocena spełniania tego

warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych

przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia. Oznacza to, że wystarczającym

powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń i/lub

dokumentów oraz ich nieuzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował: -

przynajmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, których zakres uprawnia do pełnienia
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funkcji kierownika robót drogowych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów - z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym. Zamawiający, określając

wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ort. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo

budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W celu wykazania

spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest: a) złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia niezbędnych dla wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, b) złożyć oświadczenie stwierdzające,

iż osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, c) podać

informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie. W przypadku składania oferty przez

Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunek mogą oni spełnić

łącznie. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie

dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia

nie/spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w

ofercie wymaganych oświadczeń i/lub dokumentów oraz ich nieuzupełnienie we wskazanym przez

Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

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
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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;

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;

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;

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)

Oferta powinna zawierać: - formularz oferty wykonania zamówienia, (załącznik nr 1), - oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,(załącznik nr 2), - oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu

wykluczeniu z postępowania, (załącznik nr 3), - dokumenty i pozostałe oświadczenia wskazane w ust. 6 niniejszej

specyfikacji, - pisemne zobowiązanie - jeżeli dotyczy, - jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o
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których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od

wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt 6.2 siwz, -

stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze

złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, - informację, w formie oświadczenia o braku przynależności do

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ. W

przypadku przynależności do grupy Wykonawca zamiast informacji składa listę podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej, - 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres Gwarancji - 5

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

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

1. 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. 2. Zmiana terminu realizacji

przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia następujących przypadków: 1) Zmiany będące

następstwem warunków atmosferycznych w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2)

Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie

robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

technicznej, c) przedłużającej się procedury przetargowej. 3) Zmiany będące następstwem działania organów

administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwoleń, itp., b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji, c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z

powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od
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Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 3. W przypadku wystąpienia

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust 2 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. 4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić w przypadku: 1)

Zmiany technologiczne i materiałowe, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczność

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany

obowiązującego prawa . c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów i

urządzeń niż te przedstawione w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla

Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, - powodujące poprawienie

parametrów technicznych, - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany

obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych

materiałów lub urządzeń. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową, w

sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 5. Pozostałe zmiany umowy

następują w przypadkach: 1) zmiana obowiązującej stawki VAT: a) 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 VAT zapłaconego przez Wykonawcę; b) jeśli zmiana

stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający

dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia

przez Wykonawcę; 2) Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy: a) wystąpienia konieczności zmiany osób

wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny

niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana

jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki

określone przez Zamawiającego w specyfikacji; b) zmiany podwykonawcy, który - zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa

zamówień publicznych - będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim

przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania

ofert warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych

oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wszystkie

postanowienia zawarte w ust. 2-5 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy

Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej,

która powinna zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość

wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 8. Wprowadzone
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zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Iwoniczu-

Zdroju, al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016

godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi

Mieszkańca (BOM) - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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: nie
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