
Rewal: Pełnienie nadzoru i funkcji InŜyniera Kontraktu dla wykonania robót 
budowlanych objętych zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława 
Łokietka w Rewalu 
Numer ogłoszenia: 86584 - 2011; data zamieszczenia: 20.04.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru i funkcji 
InŜyniera Kontraktu dla wykonania robót budowlanych objętych zadaniem pn. Przebudowa 
drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w Rewalu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiot 
zamówienia obejmuje Pełnienie nadzoru i funkcji InŜyniera Kontraktu dla wykonania robót 
budowlanych objętych zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w 
Rewalu, które będzie realizowane przez Gminę Rewal. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 
a) przebudowę drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w Rewalu o nawierzchni bitumicznej 
o szerokości 7 m. i długości głównego ciągu drogowego 1,25 km, b) wykonanie kanalizacji 
deszczowej, c) wykonanie kabli zasilających wraz z fundamentami pod oświetlenie uliczne, 
d) ścieŜki rowerowej, e) chodników, f) ronda, g) parkingów. Zakres zadania w zakresie 
kosztów kwalifikowanych realizowany będzie przy częściowym dofinansowaniu z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, natomiast w zakresie kosztów 
niekwalifikowanych w całości ze środków własnych Gminy. 1.2. Część Drogowa: W zakres 
opracowania wchodzi przebudowa i budowa ulicy Władysława Łokietka oraz dróg 
krzyŜujących się z w/w ulicą (ul. Nowy Świat, ul. Matejki, ul. Krzywoustego, ul. Akacjowa, 
ul. Chrobrego, ul. Rybitwy, ul. Saska, ul. Radosna oraz ul. Klifowa). Planowana inwestycje 
obejmuje przebudowę skrzyŜowań, przebudowę i budowę zjazdów, budowę ciągu pieszo-
rowerowego, budowę chodników, budowę parkingów dla samochodów osobowych. Projekt 
przewiduje wprowadzenie środków uspokojenia ruchu w formie wyniesionych przejść dla 
pieszych, wyniesionych skrzyŜowań, wysepek kanalizujących ruch z funkcją azyli dla 
pieszych. SkrzyŜowanie ul. Władysława Łokietka z ul. Topolową projektuje się jako rondo. 
1.3. Projektowana klasa drogi: L. 1.4. Część sanitarna i elektryczna: - Odwodnienie 
przebudowywanej ulicy Władysława Łokietka będzie następowało poprzez zaprojektowane 



wpusty deszczowe w projekcie branŜy drogowej. Wpusty te zostaną włączone do 
zaprojektowanej wzdłuŜ ulicy sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do projektowanej (w 
osobnym opracowaniu) studni Dproj, poprzez podczyszczenie ścieków deszczowych w 
separatorze i osadniku. - Sieć oświetlenia ulicznego, tj. kable zasilające wraz z fundamentami 
pod latarnie. 1.5. Długość projektowanej sieci deszczowej: 1194,17 m, projektowanych 
przyłączy od wpustów: 543,22 m. 1.6. W ramach niniejszego zamówienia InŜynier Kontraktu 
zobowiązuje się w szczególności do: 1.6.1. Reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, w 
tym równieŜ projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (zwanych równieŜ specyfikacjami 
technicznymi), pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 1.6.2. 
Sprawdzania zgodności robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami techniczno-wykonawczymi, normami i przepisami BHP. 1.6.3. Współpracy z 
projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji 
projektowej. 1.6.4. BieŜącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym robót. 1.6.5. Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu 
realizacji budowy. 1.6.6. Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub 
odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o 
przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 1.6.7. Zatwierdzania materiałów, technologii 
budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, dla wszystkich asortymentów robót, 1.6.8. 
Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu. 1.6.9.1. 
Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych. 1.6.9.2. 
Kontrola obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonanych 
zakresów robót. 1.6.10. Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub 
zagroŜeń, wykonania prób lub badań, takŜe wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 
dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i 
urządzeń technicznych. 1.6.11. śądania od kierownika budowy lub kierowników robót 
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 1.6.12. 
Kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót. 1.6.13.1. Kontrolowania 
prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 
robót. 1.6.13.2. Uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji. 1.6.13.3. 
Wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub 
pozwoleniem na budowę. 1.6.13.4. Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru 
końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu 
kolaudacyjnego), w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 1.6.13.5. Sprawdzania 
faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót. 1.6.13.6. 
Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji. 1.6.13.7. Dokonania 
odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót 
budowlanych. 1.6.14. Składania sprawozdań miesięcznych z postępu robót, obejmujących: 
1.6.14.1. Szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 



narastająco od początku budowy (równieŜ z podaniem ich wartości kwotowej i procentowej). 
1.6.14.2. Analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
wykonawcy robót budowlano-montaŜowych i opiniowanie aktualizacji tych harmonogramów 
oraz przygotowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych dla potrzeb rozliczania 
zewnętrznych środków finansowych. 1.6.15. NiezaleŜnie od składania sprawozdań InŜynier 
Kontraktu będzie informował na bieŜąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych 
problemach i pojętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwycięŜenie 
(wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia 
robót). 1.6.16. Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 
skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niŜ 1 raz w tygodniu oraz na kaŜde Ŝądanie 
Zamawiającego - Inwestora w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność 
inspektora nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia 
pisemnego lub ustnego. KaŜdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości 
zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówienia. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
15.07.2012. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w kwocie 1.500,00 zł. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy 
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki, określone 
w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykazał się wykonaniem w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) co najmniej jednej 
usługi polegającej na pełnieniu obowiązków InŜyniera Kontraktu / Inwestora 
Zastępczego lub im odpowiednich dla zadania obejmującego budowę, 
przebudowę, remont lub modernizację drogi wraz z budową, przebudowa 
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o wartości robót objętych usługą co 
najmniej 7,0 mln zł. kaŜde, 2) uczestniczenia w rozliczaniu co najmniej 
jednego zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków 
zewnętrznych np. środki z programów Unii Europejskiej, środki z krajowych 
programów centralnych lub innych programów pomocowych. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym, co 
najmniej: 1) 1 osoby na stanowisko Inspektora nadzoru branŜy drogowej 
posiadającej: - wykształcenie wyŜsze, stosowne uprawnienia, które 
upowaŜniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej 
nadzorowanie robót w specjalności/branŜy drogowej w zakresie niezbędnym 
do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w branŜy drogowej na 
stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót 
przy realizacji robot budowlanych drogowych, w tym na co najmniej 2-ch 
inwestycjach drogowych o wartości brutto nie mniejszej jak 4,0 mln zł kaŜda; 
2) 1 osoby na stanowisko Inspektora nadzoru w branŜy sanitarnej posiadającej: 
- uprawnienia, które upowaŜniają do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej obejmującej nadzorowanie robót w specjalności instalacyjnej, w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w branŜy sanitarnej na 
stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót 
przy realizacji robot budowlanych obejmujących wykonywanie zewnętrznych 
sieci kanalizacyjnych, w tym co najmniej przy realizacji 1 inwestycji drogowej 
obejmującej budowę, przebudowę lub remont zewnętrznej sieci kanalizacji 
sanitarnej lub deszczowej; 3) 1 osoby na stanowisko Inspektora nadzoru w 
branŜy elektrycznej posiadającej: - uprawnienia, które upowaŜniają do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej nadzorowanie robót w 
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - doświadczenia 



zawodowego w branŜy elektrycznej na stanowisku inspektora nadzoru lub 
kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robot budowlanych 
obejmujących wykonywanie zewnętrznych sieci elektrycznych lub 
energetycznych, w tym co najmniej przy realizacji 1 inwestycji drogowej 
obejmującej budowę, przebudowę lub remont zewnętrznych sieci 
elektrycznych lub energetycznych; 4) 1 osobą na stanowisko Inspektora ds. 
materiałowych, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie jako technolog 
lub inspektor ds. materiałowych w branŜy drogowej, 5) 1 osobą na stanowisko 
Inspektora nadzoru geodezyjnego, posiadającą uprawnienia zawodowe w 
zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, wydane na podstawie Prawa 
geodezyjnego i kartograficznego art. 43 w zakresie pkt. 1,2 i 4, lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 6) 1 osobą na stanowisko 
Przedstawiciela InŜyniera Kontraktu, posiadającą wykształcenie wyŜsze 
techniczne, uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności, min. 3 letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami w tym 
pełnienie obowiązków InŜyniera Kontraktu, Przedstawiciela InŜyniera 
Kontraktu, itp. na inwestycji obejmującej budowę, przebudowę lub 
modernizacje drogi, o wartości co najmniej 7,0 mln zł. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia i posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 
minimum 200.000 zł, 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie 

• 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 dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 



• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty 



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

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

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

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo 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.4.3.2) 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz oferty wraz z tabelą cenową elementów robót. 2. Pełnomocnictwa. 3. Dowód 
wniesienia wadium. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje moŜliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą. 2. Zmiany w 
umowie, na skutek wystąpienia poniŜszych okoliczności mogą dotyczyć następujących 
elementów umowy: a. w zakresie zmiany terminu wykonania: - z powodu nie przewidzianego 
braku płynności finansowej u Zamawiającego, - wystąpienie siły wyŜszej i innych zdarzeń 
nadzwyczajnych, - przedłuŜenia terminu wykonywania robót budowlano-montaŜowych. b. w 
zakresie płatności i innym: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeŜeli zgodnie z nimi 
konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - zmiany 
kluczowego personelu Wykonawcy i zamawiającego oraz zmiana podwykonawców, - 
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, - zmiana danych 
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego). c. w zakresie ceny oferty: - wydłuŜenia okresu realizacji robót budowlano-
montaŜowych poza termin określony w umowie. 3. Wszystkie powyŜsze postanowienia 
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: w formie 
papierowej, za cenę 55,00 zł, po złoŜeniu wniosku o jej wydanie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  29.04.2011 godzina 11:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 6 (sekretariat). 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 


