ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kołobrzegu
ul. Giyfitów 8, te!. 9 4 3 5 2 88 10
78-100 K O Ł O B R Z E G

Kołobrzeg: Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie
- droga powiatowa nr 0274Z - etap I
Numer ogłoszenia: 13749 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu , ul. Gryfitów 8, 78-100
Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3528810, faks 94 3528810.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.kolobrzeg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Polnej
w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Polnej
w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I
Zakres prac:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (opis wykonania przedmiotu zamówienia), z którym
powinien zapoznać się Wykonawca, dla rzetelnej wyceny zadania przedstawiony został
w dokumentacji projektowej na którą składają się:
- projekt budowlano - wykonawczy;
- projekt organizacji ruchu;
- Szczegółowa Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Wszystkie dokumenty w załączeniu do SIWZ.
Zakres robót obejmuje m. in.:
- roboty rozbiórkowe elementów jezdni (m.in. nawierzchnia asfaltowa, płyty drogowe żelbetowe)
- od km 0+000 do km 0+887,77;
- roboty ziemne (m.in. wykonanie wykopów pod konstrukcję muru oporowego, wykonie koryta
pod nową konstrukcję drogi oraz ciągu pieszo - rowerowego, profilowanie) - od km 0+000 do
km 0+887,77;
- przebudowę drogi powiatowej w zakresie przebudowy jezdni wraz ze skrzyżowaniami - od km
0+000 do km 0+887,77;
- budowę ciągu pieszo - rowerowego - od km 0+000 do km 0+887,77;
- przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych - od km 0+000 do km 0+887,77;
- budowę nowych zjazdów - od km 0+000 do km 0+887,77;
- odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa - od km 0+000 do km 0+887,77;
- budowę wraz z rozbudową oświetlenia pasa drogowego - od km 0+000 do km 1+547,22;
- budowę murów oporowych - od km 0+000 do km 0+887,77;
- zamontowanie barierek ochronnych - od km 0+000 do km 0+887,77;
- wykonanie ścianki czołowej przepustu wraz z wylotem - od km 0+000 do km 0+887,77;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - od km 0+000 do km 0+887,77;
- wycinkę drzew i krzewów (wycinka 27 sztuk drzew, zakrzaczenia o powierzchni 60 m2) - od km
0+000 do km 0+887,77;
- usunięcie ewentualnej kolizji infrastruktury - od km 0+000 do km 0+887,77;
- humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw - od km 0+000 do km 0+887,77;
- transport materiałów drogowych (m.in. płyty drogowe żelbetowe, betonowe, kamienne, frezy,
elementy zabezpieczenia ruchu i oznakowania inne) pozyskanych z rozbiórki na plac składowy
Zamawiającego na adres: ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg.
11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
- Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67
ust. l pkt 6) ustawy. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w okresie 3 lat od

udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia
podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnego
z przedmiotem zamówienia podstawowego.
11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2012.
SEKCJA III:
INFORMACJE
I TECHNICZNYM

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy).
111.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
111.3) 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
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. - Ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - spełnia
/ nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do
wniosku.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca zobowiązany jest wykazać się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem:
- co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu przebudowy drogi o nawierzchni
asfaltowej, w tym co najmniej jedna robota na wartość minimum 2.000.000,00 zł brutto
0 podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały
wykonane należycie. - Za robotę budowlaną podobną do objętej przedmiotem zamówienia
zamawiający uzna: zrealizowanie roboty polegającej na budowie lub przebudowie drogi wraz
budową chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia. - Powyższe roboty budowlane muszą
być udokumentowane, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. - Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie
dokonana zgodnie z kryterium spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń
dołączonych przez wykonawcę do wniosku.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do
wykonania
zadania w
tym
minimum:
- układarka do układania mieszanek
mineralno-asfaltowych - l szt. - walec wibracyjny - l szt. - walec gładki - l szt. - walec
ogumiony - l szt. - skrapiarka lepiszcza - l szt. - koparko - ładowarka - l szt. - oraz posiadać
własną wytwórnię mas bitumicznych lub mieć zagwarantowany dostęp do niej na okres realizacji
przedmiotu zamówienia, tak by czas transportu z wytwórni na plac budowy nie przekraczał
2 godzin.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem
kadrowym, w tym minimum: - Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (minimalne
wymagania: nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy
przy realizacji inwestycji drogowych); - Kierownikiem robót sanitarnych, który posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
lub instalacji, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
1 kanalizacyjnych bez ograniczeń (minimalne wymagania: nie mniej niż 3-letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci sanitarnych);
- Kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń (minimalne wymagania: nie mniej niż 3-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie

sieci elektrycznych); - Kierownikiem robót telekomunikacyjnych, który posiada uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej (minimalne wymagania:
nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót w zakresie sieci telekomunikacyjnych); - Zamawiający dopuszcza łączenie
stanowisk wymienionych w pkt a) do d) tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań
dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. - Wyżej wymienione osoby
powinny legitymować się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
wymaganymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr
156, póz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006
r. nr 83, póz. 578 z późn. zm.) - Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w
postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie
dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
0 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej
wykonanie zamówienia tj.: - posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę
ubezpieczenia 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i zero groszy). W przypadku opłaty
polisy przelewem należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu. - posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słonie: trzy miliony
złotych i zero groszy). - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń
dołączonych przez wykonawcę do wniosku.
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. l ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami
• 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 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, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
• 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
• 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 niż 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. l ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l 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,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 9
ustawy, wystawioną 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
potencjał 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
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 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 niż
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. l pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert - albo oświadczenie złożone 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, jeżeli 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) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust l ustawy
(druk w załączeniu - formularz 3.2). 2) Formularz oferty (druk w załączeniu - formularz 3.3). 3)
Tabela wartości elementów scalonych (zgodnie z treścią według wzoru - formularz 3.4). 4)
Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie wzór umowy (projekt umowy
• załącznik nr 4.1). 5) harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony w oparciu o załącznik nr
3.9 do SIWZ, określający planowaną kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia
i zakończenia poszczególnych elementów robót w rozbiciu tygodniowym. Zamawiający określił wzór
harmonogramu w formie formularza zamieszczonego do SIWZ - załącznik nr 3.9. Wykonawca może
wykonać modyfikację w/w harmonogramu rzeczowo - finansowego co do treści, zakresu bez
zmniejszenia
szczegółowości robót budowlanych przedstawionych przez Zamawiającego

w harmonogramie. 6) Dowód wniesienia wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest
w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. 7)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych
zamawiającemu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do których
wykonywania pełnomocnik jest upoważniony. 8) W przypadku wspólnego ubiegania się
Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy złożyć dokument ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 23 ust l i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość 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.3)

ZMIANA UMOWY

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

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) Na podstawie art. 144 ust. l ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zmawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, polegających na wprowadzeniu zmian do projektu, przedłużeniu terminu
zakończenia przedmiotu umowy, zmianie personelu Zamawiającego lub Wykonawcy. 2) Zamiana
terminu zakończenia przedmiotu może nastąpić na wniosek Wykonawcy, w następujących
przypadkach: - nastąpi nieterminowe przekazanie placu budowy; - wystąpią wady i braki
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, nie dające się przewidzieć lub
wykryć na etapie składania ofert do niniejszego postępowania; - wystąpi konieczność wykonania
zamówienia dodatkowego; - wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. gdy warunki gruntowo
- wodne będą inne niż w dokumentacji geologiczno - inżynierskiej lub gdy nastąpi odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; - wystąpi jakiekolwiek opóźnienie,
utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się przypisać Zamawiającemu lub warunkom
obiektywnym nie zależnym od żadnej ze stron (np. wykopaliska archeologiczne); - nastąpią zmiany
będące następstwem działania organów administracji. 3. Zmiana personelu Wykonawcy może
odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego. Wszystkie powyższe zmiany
treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie strony umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internatowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zdp.kolobrzeq.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg
Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu,
ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach NPPDL 2012 - 2015.
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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