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OGŁOSZENlE O ZAMOW|ENlU - roboty budowlane

zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe,

Ogłoszenie dotyczy:

M zamówienia publicznego

! 7awarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakupóW (DsZ)

SEKCJA l: ZAMAW|AJACY

1.1)NAZWAlADRES:GminaDąbrowaZielona,PlacKoŚciuszki31,42-?65DąbrowaZielona'

Woj. śIąskie, tel. 034 355501 8, faks 034 3555052,

Adres strony internetowej zamawiającego: wvwv,dabrowazlelona,pI

l. 2) RoDzAJ ZAMAW|AJĄcEGo: Administracja samorządowa,

SEKCJA ll: PRZEDM|OT ZAMOW|ENlA

l1.1) oKREŚLENlE PRzEDMloTU znnnÓwlenlł

l1.1.1) Nazwa nadana zamóWieniu pfzez zamawiającego: Przedmiotem ZamóWienia jest

wykonanie zadania pod nazwą Budowa mikroinstalacji prosumenckich Wykorzystujących

odnawialne źródła na budynkach 1ednorodzinnych mieszkańców na terenie Gminy Dąbrowa zielona

realizowanychwsystemie;zaprojektujiwybudujwramachPro9ramuRoZWojuobszarÓWWiejskich

na lala 2007_2013 dla działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej _ W

zakresiebudowymikroinstaIacjiproSumenckichWykorzystującychodnaWialneŹródłaenergii.



lt.1.2) Rodzaj zamóWienia: roboty bUdowlane.

l1.1.4) Określenie prz edmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakrcs zadania

obejmuje:l'ZaprojektowanieiWykonanie53mikroinstalacjifotowoltaicznychnabudynkachoSób

prywatnych o mocy od 1,5 kwp do 4,5 kwp W tym 38 mikroinstalacji wykonanych na budynkach

mieszkalnychjednorodzinnych'ktÓrychpowierzchniaużytkowanieprzekracza3O0m2ołącznej

mocyniemniejszejniŹ94,5kWporaz,l5mikroinstatacjiWykonanychnabudynkachgospodarczych

o łącznej mocy nie mniejszej niź 43,5 kwp, 2.|nstalacje będą zaprojektowane W oparciu o

posiadany przez Gminę Dąbrowa Zielona Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wykonawca przed

opracowaniem dokumentacji wykona inwentaryzację poszczególnych lokalizacji na których mają

być Wykonane instalac,ie. 3.Wykonawca opracowaną kompletną dokumentację projektowąWraZ z

kosztorysem ofeńowym przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem

Wykonywania instalacji, 4,1nstalacje mają spełniaó wymagania konieczne do przyłączenia do Sieci

energetycznej stawiane przez miejscowego operatora sieci - mająbyć gotowe do przyłączenia Waz

z niezbędną dokumentacją Wymaga nąprzez zakład energetyczny, 5,Szczegółowy opis zamóWienia

przedstawiono W Programie Funkcjonalno-Użytkowym , stanowiącym załącznik do SlWZ, 6,

Przedmiotem zamóWienla jest Wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montaŻu

instalac]ifotowoltaicznychnabudynkachprywatnychnaterenieGminyDąbrowaZ|elÓna,z

materiałóW i urządZeń Własnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawcę, Wszysikie

urządzenia, armatura i osprzęt musząbyc nowe (musząmieó datę produkcji z roku ich zabudowy

lub roku poprzedzającego zabudowę), lnstalacja powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją

projektową Wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzo nąprzez Zamawiąącego, zapisami Programu

Funkcjonalno Użytkowego, SlWZ, obowiązującymi normami, przepiSami i zasadami wiedzy

technicznej. 7 .Zaleca się, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się ze SIWZ i Programem

Funkcjonalno-UŻytkowymtak,abyofertadotyczyłaWszystkichmożliwychrobÓtbudowlanychW

SposóbgwarantującyprawidłoweikompIetneWykonaniezamóWienia.Wskazanymjest'abykażdy

Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektóW objętych zamóWieniem, 8, W przypadku, gdy w

niniejszym postępowaniu opisano materiały za pomocą podania nazwy ich producenta , patentóW

lub pochodzenia, to W odniesieniu do tych materiałów zamawiający dopuszcza u.jęcie W ofercie, a

następnie zastosowanie innych róWnowaźnych materiałóW pod Warunkiem posiadania wzez nie

parametróW nie gorszych niż materiały, które one zastępują W takie.j sytuacji Wykonawca stosując

materiałyróWnoważnezobowiązanyjestzgodnieZart'30ust.5ustawyzdnia29stycznia2004l

Prawo zamóWień publicznych wykazac, źe oferowane przez niego materiały Spełniają Wymagania

Zamawiającego, Jakośó dostarczonych na bUdowę materiałóW, WyrobóW i elementóW musi być

zgodna z Wymaganiami normowymi, atestami , świadectwami dopuszczenia do stosowania i



ustaleniamiprojektuorazWymaganiamiZaWańymiWSlWZ.Dokumentypotwierdzającespełnienie

powyższych WarunkóW Wykon awca pżekaże zamawiającemu"

l1.1.5)

! nrzewidule się udzielenie zamówień uzupełniających

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamóWień uzupełniających

l1.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00,00-7,45,30,00,00-0, 09,33,20,00-5,

45-31.12,0o.2'09.30'00'0o-2'09'33.00.00.1,09'33'12.0o-0,71,32.00.00.7'71,22.00,00-6,

ll.'l,7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie,

ll.,1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy Wariantowej: nie,

l1.2) czAs TRWANlA ZAMóW|ENlA LUB TERMlN WYKoNANlA: okres W dniach: 50,

l|1,1)WAD|UM

lnformacja na temat Wadium: ,1.Zamawiający Wymaga Wniesienia Wadium 2,Ustala się Wadium

dla całości przedmiotu ZamóWienia W Wysokości: 16 0o0,0o zł, słownie: SzesnaŚcie tysięcy złotych,

3.WykonawcaWnosiWadiUmWWybranelprzezsiebie'Wymienionejponiżej,formie:l)Wpieniądzu'

przelewemnarachunekbankowyZamawiającego2)Wporęczeniachbankowychlubporęczeniach

spółdzielczej kasy oSzczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem

pienięźnym, 3)W gwarancjach bankowych, 4)W gwarancjach ubezpieczeniowych 5)W poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa W ań, 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 |istopada 2000 r,

o utworzeniu Polskiej Agencji RoZWoju Przedsiębiorczości (Dz, U, z 2007 r, Nr 42, poz, 27 5)

4.Wadium Wnoszone W pieniądzu wpłaca Się przelewem na rachunek bankowy: Bs Koniecpol

oddziałwDąbrowieZielonejnrrachunku:63827610132002020000,13o103powołującsięnaznak

sprawy nr 271.1,4,2015 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym'6'WadiumWniesioneWpieniądzunaleŻyzłoŻyÓnajpÓŹnlejnadzieńprzedterminem

otwarcia ofert, Przy czym za termin Wniesienia Wadium W formie pieniężnej przyjmuje się termin

uznania na rachunku bankowym zamawiającego, 7,Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie

zwrócone Wraz z odsetkami Wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, 8,Wadium wniesione w



formie inne.j niż pieniądz na|eży złożyó w formie oryginału, razem z ofeńąW osobnej kopercie W

punkcie obsłUgi interesanta _ pańer Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej , Plac Kościuszki 3,1 , a

kserokopię potwierdZoną za zgodnośó Z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyó do ofeńy 9.polisa, poręczenie, gwarancja lub inny

dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, źe na pierwsze pisemne żądanie

ZamawiającegowzywającedozapłatykwotywadiumZgodniezWarunkamispecyfikacjiistotnych

WarunkóW ZamóWienia, następUje jego bezwarunkowa Wypłata beZ jakichkolwiek zastrzeżeń ze

strony gWaranta poręczycieIa. 10,W przypadku niezabezpieczeni ofeńy jednąz określonych W

niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a

jegoofeńapodlegaÓbędzleodrzuceniU'11'ZamawialącyzwrÓciniezwłocznieWadiumWszystkim

wykonawcompoWyborzenajkorzystniejszejofeńyIubuniewaŻnieniupostępowania,zWyjątkiem

Wykonawcy'ktÓregoofeńazostanieWybranajakonajkorzystniejsza'12.Wykonawcy'któregoofeńa

zoStanie Wybrana .iako najkorzyStniej sza, Zamawiąący zwróci Wadium niezwłocznie po zawarciu

umowy, 13.Zamawlający zwróci niezwłocznie wadium na Wniosek Wykonawcy, który Wycofał ofeńę

przed upływem terminu składania otert. |A.Zamawlający zatrzymuje Wadium Wraz z odsetkami,

jeźeli Wykonawca, którego ofeńa została Wybrana odmóWił podpisania umowy w sprawie

zamóWienia publicZnego na Warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy W sprawie

zamóWienia publicznego stało się niemożliWe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 15,W

zakresie Wadium obowiązują uregulowania Prawa ZamóWień publicznych zawańe W ań, 45 i46

Prawa zamóWień publicznych, Wadium Wniesione przez jednego ze WspólnikóW konsorcjum uważa

się za wniesione prawidłowo.

|l1.2| zAL|czKl

lll'3)WARUNKlUDzlAŁUWPosTĘPoWANlUoRAZoPlssPosoBUDoKoNYWANIA

OCENY SPEŁNlANlA TYCH WARUNKÓW

. ll1.3.1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oZamawlĄącyodstępujeodopisuspełnlaniaWarunkÓWudziałuWpostępowaniuWtym

zakresie. Zamawiąący nie stawia szczególnych Wymagań W zakresie spełniania tego

Warunku, Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzel złożenie ośWiadczenia

(załącznik nr 2 do slWZ)

. ll1.3,2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

o Warunek ten będzie uznany za spełniony poprzez Wykonanie przez Wykonawcę W

sposóbnależyty,zgodniezzasadamisztukibudowlanejiprawidłoweukończenie,W



okresieostatnichpięciulatprzedUpływemterminuskładaniaofeń'ajeŻeliokres

prowadzenia działalności jest krótszy _ w tym okresie _ wykonania_budowie minimum 10

mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 1,5 kwp kaźda. w pżypadku składania

ofeńy przez WykonaWcóW Występujących Wspólnie (konSorcjum, spółka cywilna) ww

Warunek mogą oni spełniać łącznie.

. ll1.3.4) osoby zdolne do Wykonania zamóWienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego WarunkU

o Na potwierdzenie spełnienia Warunku należy złożyć,. a) Wykaz osób, które będą

uczestniczyó W Wykonaniu 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

czynnościorazinformacjąopodstawiedodysponowaniatymiosobami.Wykonawca

potwierdzi spełnianie niniejszego Warunku udziału W postępowaniu, Jeżel| wykaże , że,- -

dysponuje osobami Z uprawnleniami do: *projektowania W branźy instatacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i Urządzeń etektrycznych i elektroenergetycznych - minimum 1 osoba

"projektowaniaWbranŻykonstrukcyjno-budowlanej-minimumlosoba*kierowania

robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznychielektroenergetycznych-minimumlosoba'*kierowaniarobotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno _ budowlane.i b) oświadczenie, że osoby, które

będą Uczestniczyć W Wykonaniu zamówienia, posiadają Wymagane uprawnienia , jeżeli

ustawynakładająobowiąekposiadaniatakichuprawnień(zalączniknr6doslWZ)

. ll1.3.5) sytuacja ekonomiczna ifinansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania te9o warunku

o Na potwierdzenie spełnienia Warunku należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku

jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej W zakresie prowadZonej działalności zWiązanej z

przedmiotem zamóWienia. Potwierdzeniem spełnienia WarunkóW będzie przedłożenie

opłaconej polisy (a W przypadku jej braku innego dokumentu) na sumę ubezpieczenia nie

mniejszą niż 300.000,00 PLN

ll1.4) lNFoRMAcJA o ośWlADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKlE MAJĄ DosTARczYc

WYKONAWCY W CELU POTW|ERDZENlA SPEŁNlANlA WARUNKÓW UDZIAŁU W

PosTĘPoWANlUoRAzNlEPoDLEGANlAWYKLUczENlUNAPoDsTAWlEART.24UsT.1

USTAWY



ll1.4,1)W zakresie Wykazania spełniania przez wykonawcę Warunków, o których mowa W ań,

22 ust. 1 ustawy, oprócz ośWiadczenia o spełnianiu WafunkóW udziału W postępowaniu

należy przedłożyć:

. Wykaz robót budowlanych Wykonanych W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofeń albo WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - W tym okresie, Wraz z podaniem ich rodzaju i

Wańości, daty i miejsca Wykonania orcz z załączeniem dowodów dotyczących

najwaźniejszych robót, określających, czy roboty te zostały Wykonane W sposób należyty

oraz Wskazujących, czy Zostały wykonane Zgodnie z zasadami sztuki budowlane] i

prawidłowo ukończone;

. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnychZaśWiadczenieusług,kontrolęjakościlubkierowanierobotami

budowlanymi,WrazZinformacjaminatematichkwalifikacjizawodowych,dośWiadczeniai

Wykształcenia niezbędnych do Wykonania zamóWlenia, a także zakresu Wykonywanych

plzez nie czynnoścl, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

Wymaganeuprawnienia'jeŻeliUstawynakładająobowiązekposiadaniatakichuprawnień;

. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej W zakresie prowadzonej działalności

związane1 z przedmiotem zamóWienia.

Wykonawca powołujący się przy WykazywaniU spełnienia Warunków udziału w postępowaniu, o

którychmowaWart.22ust.lpkt4Ustawy,nazasobyinnychpodmiotÓWprzedkładanastępujące

dokumenty dotyczące podmiotóW, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:

.opłaconąpolisę'awprzypadkujejbraku,innydokumentpotwierdzający,Źeinnypodmiot

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związaną z przedmiotem zamówienia;

ll1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań, 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 niź 6 miesięcy przed upływem terminu składania WnioskóW o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzieIenie zamóWienia albo składania ofeń;

Wykonawca powołujący się przy Wykazywaniu spełniania WarUnkóW udziału W

postępowaniunaZasobyinnychpodmiotÓW,ktÓrebędąbrałyudziałWrealizacjiczęści

zamóWienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu W zakresie

Wymaganym dIa wykonawcy, określonym W pkt ll1,4.2,

ll1.4,3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

ll1.4.3..l)dokumentwystawionyWkraju'wktórymmasiedzibęlubmiejscezamieszkania

potwierdzający, że:

. nie otwańo jego likwldacji 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 ofeń;

. nie zatega z uiszczaniem podatkóW, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotnealboŻeuzyskałprzewidzianeprawemzwolnienie'odroczenielubrozłożeniena

ratyzaległychpłatnościlubWstrzymanieWcałościWykonaniadecyzjiWłaŚciwegoorganu.

Wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania WnioskóW o

dopuSzczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofert;

ll1.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tei samej grupy kapitałowej

.listapodmiotÓWnależącychdotejsamejgrupykapitałowejWrozumieniuustawyzdnia16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie naleźy

do grUpy kapitałowej;

ll1.5) lNFoRMAGJA o DoKUMENTACH PoTWlERDzAJĄcYcH, żE oFERoWANE DoSTAWY,

UsŁUGlLUBRoBoTYBUDoWLANEoDPoWIADAJĄoKREśLoNYMWYMAGANloM

Wzakresiepotwierdzenia,żeoferowanerobotybudowlane,dostawylubusługiodpowiadaią

określonym Wymaganiom należy pz edłożyć:



. inne dokumenty

wypełniony druk oferta. Aktualne zaświadczenie,ceńyfikat zgodności wydany przez

akredytowaną jednostkę ceńyfikującą potwierdzające zgodnośó oferowanego modułu

fotowltaicznego z normami i parametrami podanymi w programie funkcjonalno_użytkowym

wraz7esprav,lozdaniem-raportemzbadańWydaneprzezniezaleŻnąakredytowaną

jednostkę badawczą AktuaIne ZaśWiadczenie,certyfikat zgodności Wydany przez

akredytowanąjednostkęceńyfikującąpotwierdzającezgodnośÓoferowanegoinweńeraz

normami i parametrami podanymi W Pro9ramie funkcjonalno-użytkowym wraz ze

sprawozdaniem - raportem z badań Wydane plzez niezależną akredytowaną jednostkę

badawczą,

111.6) lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1.4) albo W pkt ll1.5)

Do ofeńy należy dołączyó: Formularz ofeńowy (załącznik nr 1 do S|WZ ), Dokumenty i

ośWiadczenia Wskazanew rozdz, V i Vl SIWZ. Ddokument określający zasady reprezentacji oraz

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik -

także pełnomocnictwo określające Zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy. DoWód Wpłaty Wadium. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

niniejsze zamóWienie, których ofeńa zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem

umowy o realizację ZamóWienia, są zobowiąZani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą

WSpÓłpracętychpodmiotÓW'WykonawcamoŻepolegaĆnaWiedzyidośWiadczeniu'potenc.iaIe

technicznym, osobach zdoInych do wykonania zamówienia , zdoInościach finansowych lub

ekonomicznych innych podmiotóW, niezależnie od ńarakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków, Wykonawca W takieJ sytuacji zobowiązany jest udowodnió zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami innych podmiotóW W stopniu niezbędnym dla naleźytego Wykonania

zamówienia , W szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotóW

dooddaniamudodyspozycjiniezbędnychzasobÓWnaokreskolzystaniaznichprzywykonywaniu

zamówienia, podmiot, który zobowiązuje się do udostępnienia powyższych zasobów odpowiada

solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą Wskutek nieudostępnienia tych

zasobóW , chyba , że za nieudostępnienie zasobóW nie ponosi Winy, W celu oceny czy Wykonawca

będziedysponowałzasobamiinnychpodmiotóWWstopniuniezbędnymdlanaleŻytegoWykonania

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje

ŹeczywistydostępdoichZasobÓWZamawiąącyŻądaprzedłożeniadokumentÓWWskazanychW

rozdz. Vl pkt, 5 SIWZ Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunkóW udziału W

postępowaniU na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania

zamóWienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotóW, W celu umożliwienia



dokonania przez ZańaMająCego oceny czy Wykonawca będZie dysponował zasobami innych

podmiotóW W stopniu niezbędnym dIa naleźytego Wykonania zamóWienia oraz oceny, czy stosunek

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwaraniuje rzeczywisty dostęp do ich ZasobóW zobowiązani

są przedłożyć: 1) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się przy Wykazywaniu spełniania

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa W ań, 22 ust, 1 pkt 4 ustawy Pzp, na zasoby

innych podmiotóW: opłaconą polisę, a W przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

podmiot ten jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamóWienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niź 300 000,00 PLN. 2)

pisemne zobow!ąZanie tych podmiotóW do oddania do dyspozycji Wykonawcy nieZbędnych

ZasobóW na okres kofzystania z nich przy wykonywaniu zamóWienia, 6, Jeżeli Wykonawca

Wykazując spełnienie WarunkóW, o których mowa W ań, 22 ust, 1 ustawy Pzp, polega na zasobach

innych podmiotów na zasadach określonych w ań. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały

udział W realizacji cZęści zamóWienia Zamawiający Wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych

podmiotóW ośWiadczenia i dokumentóW Wymienionych w rozdz,Vl pkt 2 siwz

lV.1) TRYB UDzlELENlA zAMowlENlA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

lV.2) KRYTER|A ocENY oFERT

lv.z.,l)Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamóWienia:

1-cena-95

2 - Termin Wykonania - 5

lv.2.2\

! PrreProwadzona będzie aukcja elektroniczna, adres Strony, na której będzie prowadzona:

lV.3) ZMlANA UMoWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treŚci ofeńy, na

podstawie której dokonano Wyboru Wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 .Wszelkie zmiany i uZupełnienia treści niniejszej umowy, Wymagają aneksu sporządzonego Z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaźności, 2, Zamawiający dopuszcza możliwość

zmian umowy W następujących przypadkach: 1) Kwota Wynagrodzenia może ulec zmianie: a) W

przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT o Wańość Wynikającąze zmiany

tejstawki,b)wprzypadkurealizacjiposzczegÓlnychinstalacjinainnymmiejscuniŻplanowanoWg



Programu Funkcjonalno - Użytkowego czego nie można było przewidzieó W dniu zawarcia umowy

(np, Wykonanie instalacji z przyczyn technicznych nie jest możliwe na Wskazanym budynku osoby

tizyczną i instalacja będzie posadowiona na innym budynku tej osoby_ inna stawka podatku vAT).

c) W przypadku zmiany Wysokości minimalnego Wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

ań.2ust.3-5ustawyzdnialOpaŹdziernika2o02rominimalnymWynagrodzeniuzap?cę(Dz.U.z

2002r Nr 2oo , poz. 1679,zpóżn.zm.) d) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

Społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub Wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub udrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty Wykonania przez

wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze Stron umowy, W terminie 30 dni od dnia Wejścia

przepisów dokonujących tych zmian, może zwróció się do drugie1 strony o przeprowadzenie

negocjac,ii w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, zmiana wynagrodzenia będzie możliwa

jedynie po Wykazaniu wpływu zmiany minimalnego wynagrodzenia, zasad podle9ania

ubezpieczeniom lub stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na kwotę

pierwotnego wynagrodzenia, e) w wyniku reaIizacji mniejszej ilości mikroinstalacji niż przewidziana

W PFU , SIWZ i umowie, 2) Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie W

pzypadkach: a) przerw W realizacji robót powstałych z plzyczyn zależnych od Zamawiającego, b)

zaistnienia siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c,, c) zaistnienia niesprzyjających, obiektywnych

warunków klimatycznych uniemoźliwiających wykonanie robót budowlanych lub spełnienie

wymogów technologicznych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru, 3) Zmiana kierownika

budowy w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych lub nie WywiąZywania się z

obowiąZkóW Wynikających z umowy, 4) Zmiana osób, które będą nadZorowaó Wykonanie

zamówienia, pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych uprawnień. 5) zmiana lokalizacji

Wykonania instalacji na innym budynku, nieruchomości niż pieMotnie Wskazano w PFU,

3,Wszystkie powyższe postanowienia zawarte W ust, 2 stanowią katalog zmian, na które

zamawiającymożeWyraziÓzgodę.NiestanowiąonejednooześniezobowiązaniadoWyrażenia

takiej Zgody.

lV.4) lNFoRMAcJE ADMlNlSTRACYJ NE

lV.4.1) Adres strony internetowei, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: WWW.bip.dabrowazielona.pl

Specyfikację istotnych warunków zamóWienia można uzyskać pod adresem:

mail:ug@dabrowazielona'pl,W'tyrek@dabrowazielona'pl'UrzadGminyDąbrowaZielona,Plac

Kościuszki 31 , Ą2-265 Dabrowa Zielona,

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

29.o7.2015 godzina 11:o0, miejsce: Punkt obsługi lnteresanta (pańer) Urzad Gminy W Dabrowie



Zielonej , Plac Kościuszki 31, otwarcie oferl29.O7 .2o15r, godz, 11:15 (sala narad Urzędu Gminy w

Dąbrowie Zielonej).

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lV,4,16) lnformacje dodatkowe, W tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków unii Europejskiej: slwz będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego

http://bip.dabrowazielona. pl Na tej stronie zamawiający będzie lównież zamieszczał pytania i

odpowiedzi , modyfikacje siwz, odwołania dot, treści ogłoszenia oraz postanowień siwz,

ogłoszenie o Wyborze najkorzystniejszej ofeńy,.

lv.4.17| czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegaiących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA}, które miały byó pzeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

|!atlrzyńczax
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