Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.lubsko.pl

Lubsko: Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater,
Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku.
Numer ogłoszenia: 336278 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubsko , Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie, tel.
068 4576108, faks 068 4576200, 4576222.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa mostu drogowego w
obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania
objętego Projektem pn. Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E.
Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku wraz z korektą łuków i korektą chodników o
następujących parametrach technicznych mostu po wykonaniu: - długość obiektu - 7,00 m, szerokość teoretyczna przęsła - 6,40 m, - szerokość całkowita pomostu - 9,10 m, - szerokość
całkowita jezdni - 6,00 m, - klasa obciążeń - A - konstrukcja - monolityczna płyta żelbetowa posadowienie - korpusy przyczółków oparte na palach wierconych o średnicy fi 50 cm, - kąt
skrzyżowania osi obiektu z przeszkodą - 90º. Kolejność prowadzenia prac budowlanych; 1. Prace
rozbiórkowe - rozbiórka istniejącego budynku na działce nr 217.5, - rozbiórka istniejącej części
jezdni i chodnika na skrzyżowaniu ulic, - wycinka jednego drzewa, - wykonanie robót ziemnych
w obrębie planowanych przyczółków mostu, 2. Prace montażowe - wykonanie żelbetowych pali
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wierconych pod korpusy przyczółków, - wykonanie żelbetowych korpusów przyczółków, wykonanie i montaż monolitycznej żelbetowej płyty pomostowej, - wykonanie izolacji poziomej
na płycie z papy zgrzewanej, - montaż elementów krawężników i barieroporęczy, - wykonanie
warstwy nawierzchni na jezdni, - wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych lub
epoksydowo -poliuretanowych na chodniku, - wykonanie dojazdu do obiektu od Straży Pożarnej
i korekty skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater i Zielenieckiej w obrębie jezdni i chodników, wykonanie zabezpieczenia powłokowego betonu wsporników, - wykonanie prac związanych z
zabezpieczeniem i estetyką stożków i skarp, Na opis przedmiotu zamówienia składa się również
dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny, rysunki, szkice, przedmiar robót). Zważywszy
na ryczałtową formę wynagrodzenia, zaleca się, by Wykonawcy, przed opracowaniem oferty,
przeprowadzili wizję lokalną w terenie i dodatkowo dokonali oceny stanu drogi i zakresu
niezbędnych do wykonania prac, tak aby cel zamówienia został osiągnięty. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w III części SIWZ. Na opis przedmiotu zamówienia składa
się również dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny, rysunki, szkice, mapa poglądowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, pomocniczy-poglądowy przedmiar robót).
Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre
charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów,
rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
w tym: w dokumentacji projektowej (poglądowym-pomocniczym przedmiarze, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisie technicznym, rysunkach). Pomimo
dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być
podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry).
Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie
stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla
Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być
odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały-urządzenia-sprzęt, spełniające wymagania
techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ. Ponadto wszędzie tam, gdzie
podano parametry techniczne materiału-urządzenia-sprzętu, należy dobierać takie, których
parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w
OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału-urządzeń-sprzętu w oparciu o
wyspecyfikowane parametry..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.00-3, 45.11.11.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.06.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

OPIS

SPOSOBU

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczególnych wymagań co do potwierdzenia tego
warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót
budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej
przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie których były wykonane
prace polegające na: budowie lub przebudowie mostu drogowego. Ogólna wartość
robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 400 000 zł
brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczególnych wymagań co do potwierdzenia tego
warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia
następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Kierownika
Robót Budowlanych (Ekspert nr 1)- posiadającego co najmniej 3 lata
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•

doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót konstrukcyjnobudowlanych (po uzyskaniu uprawnień). Ekspert nr 1 winien posiadać
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania
robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej dla zakresu robót objętych
niniejszym postępowaniem (lub posiadać odpowiednie do określonych
kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych
przepisach)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości min. 400 000 PLN

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 wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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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;

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

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

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

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

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•

1 - Cena - 90
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•

2 - Okres gwarancji jakości - 10

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
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Może mieć to miejsce w
sytuacji zaistnienia niżej podanych okoliczności powodujących konieczność dokonania takich
zmian, których nie można było przewidzieć w chwili przygotowanie niniejszego postępowania
przetargowego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie: Warunki materialne: I. z
powodu zmiany prawa, II. z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne: 1. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe
wydarzenie lub okoliczność: 1) na którą Strona nie ma wpływu, 2) przed którą Strona nie
mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed datą zawarcia Umowy, 3) której, gdyby taka
wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, nawet przy dołożeniu należytej
staranności, 4) której zaistnienia nie można w istocie przypisać drugiej Stronie. 2. Siła Wyższa
może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez
ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki wyliczone w pkt. III 1. 1 ) do 4) są
spełnione: 1) wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie),
inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, 2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót
wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, 3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut
spowodowany przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy, 4)
amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie
radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej
amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, oraz 5) zdarzenia
losowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun, powódź lub aktywność wulkaniczna 3. Jeżeli
Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, że uniemożliwi - którejś ze Stron wykonanie
któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z Umowy, to Strona ta poinformuje drugą Stronę
o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania,
których wykonanie jest - lub przewiduje się, że będzie - niemożliwe. Informację tę należy
przesłać w terminie 14 dni od dnia, kiedy Strona dowiedziała się lub powinna była dowiedzieć
się, o wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą. 4. Po daniu informacji, Strona
informująca będzie zwolniona z wykonania zobowiązań nią objętych tak długo, jak Siła Wyższa
będzie uniemożliwiać jej ich wykonywanie. 5. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła
wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej,
opóźnienie w wykonaniu Umowy. 6. Strona poinformuje drugą Stronę, kiedy przestanie być pod
wpływem Siły Wyższej. III. Z powodu wystąpienia okoliczności powstania szkody
środowiskowej o znacznych rozmiarach i zasięgu IV. Z powodu działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek
ze stron umowy. V. pozostałe zmiany: a) zmiany obowiązującej stawki VAT: - jeżeli zmiana
stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą
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różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeżeli zmiana stawki VAT
będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; b) zmiany zakresu rzeczowego umowy
mogą nastąpić w sytuacji wystąpienia różnic w związku ze zmniejszeniem lub w związku ze
zwiększeniem zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania zamówienia. Zmiana spełnia
przesłanki wynikające z art. 144 ust 1 w związku z art. 140 ust 1 i 3 ustawy Pzp. c) ceny - w
przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty/prace zaniechane): - w
przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowoterminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonym w tym
harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, - w przypadku odstąpienia od części
robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu, nastąpi na podstawie ustalenia przez
zamawiającego i wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego
elementu robót; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od
ogólnej wartości przedmiotu umowy; d) po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu
zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy: - jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania
nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotnej zmiany projektu, - w razie zakłócenia
toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie
budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne organy nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu
zaniedbań niezawinionych przez wykonawcę, - przestojów i opóźnień zawinionych przez
Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), - działania
(siły wyższej), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, - wystąpienia
warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów
technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), - zmiana
świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości, przy zachowaniu tożsamości
przedmiotu świadczenia, - zmiany będące następstwem działania organów administracji przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; - zmiany będące następstwem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - wstrzymanie robót/usług przez
zamawiającego; konieczność usunięcia błędów; - zmiana w harmonogramie, zatwierdzona przez
Zamawiającego; d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc. e)
zmiany sposobu spełnienia świadczenia: - zmiany technologiczne: -konieczność zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; -konieczność zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa; -produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych
jest zgodny z określonymi w zamówieniu podstawowym. f) konieczności zmiany osób
odpowiedzialnych za wykonanie umowy: Wykonawca może dokonywać zmiany Ekspertów,
przedstawionych w Załączniku nr 5a do SIWZ, jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego, akceptującego nowego Eksperta. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje
zmianę Eksperta w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych
Eksperta; -nie wywiązania się Eksperta z obowiązków wynikających z Umowy; -jeżeli zmiana
Eksperta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
rezygnacji, itp.). -Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Eksperta, jeżeli uzna, że
Ekspert nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy; -W przypadku zmiany
Eksperta, nowy Ekspert musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej
realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy określone dla danego kierownika
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robót w Załączniku nr 5a do SIWZ. -Wykonawca obowiązany jest zmienić Eksperta zgodnie z
żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Warunki
formalne: Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być
wprowadzone w razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie po przeprowadzeniu
negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego konsensusu
obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje będę mogły być prowadzone na
wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych warunków materialnych. W
przypadku gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści
wprowadzanych zmian, podpisany zostanie aneks do umowy o realizację niniejszego zamówienia
publicznego. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia,
możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca, najpóźniej w dniu jego podpisania,
przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
oraz innych ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z
przedłużenia. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia
ww. okoliczności Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Zmiana umowy
wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.lubsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3, pokój nr 41, II piętro..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Lubsku, ul. Plac Wolności 1, 68-300
Lubsko, parter - Punkt Obsługi Interesantów..
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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