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ZP.271.1.2014 
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj�cy udost�pnia Specyfikacj� Istotnych 
Warunków Zamówienia: www.bip.izbicko.pl 

 

Izbicko: Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w 
miejscowo�ci Izbicko 

Numer ogłoszenia: 89692 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi�zkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Izbicko , ul. Powsta�ców �l�skich 12, 47-180 Izbicko, 
woj. opolskie, tel. 0-77 461 72 21, faks 0-77 463 12 54. 

• Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.bip.izbicko.pl, www.izbicko.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Administracja samorz�dowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Budowa muszli koncertowej na 
boisku sportowym w miejscowo�ci Izbicko. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest: Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym dz. nr 539 w 
miejscowo�ci Izbicko bez infrastruktury technicznej zewn�trznej przył�czy. Obiekt 
projektowany nie posiada �adnych instalacji. Projektowany budynek znajduje si� w 
zabudowie usługowej zwi�zanej ze sportem i rekreacj�, na działce budowlanej zabudowanej i 
wydzielonej na usługi. Obiekt wyst�puje w zabudowie wolnostoj�cej. Jest to obiekt 
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony.                                                                                  
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Dane techniczne Powierzchnia zabudowy 68,22 m² Powierzchnia u�ytkowa 49,73 m² 
Kubatura 208,0 m³ Opis budowlany Ławy fundamentowe posadowione na poziomie 1.50 m 
nale�y wykona� z betonu zbrojowego B 20,0 MPa. Ławy zbroi� 4 pr�tami fi 12. Strzemiona fi 
6 co 30 cm. Otulina zbrojenia 5 cm. Stopy fundamentowe pod słupy stalowe wykona� 
zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Beton tej klasy mo�e pochodzi� jednej z profesjonalnej 
wytwórni. Mury z bloczków �wirowych na zaprawie cementowej wykona� do poziomu 0.00 
Mury posiadaj� grubo�� 25 cm. Wszystkie mury znajduj�ce si� w gruncie nale�y zaizolowa� 
pionowo 2* lepikiem na gor�co. �ciany zewn�trzne wykonano w nast�puj�cej konstrukcji 
licz�c od zewn�trz tynk zewn�trzny cementowo wapienny 0.5 cm �ciana z cegły porotherm 
grub. 25 cm tynk wewn�trzny cem wapienny Dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, 
pokrycie gont bitumiczny. Krokwie drewniane o przekroju 8*14 w rozstawie co 90 cm. 
Murłaty o przekroju 14*14 mocowa� do wie�ca �elbetowego o wymiarach 25 25 cm, �rubami 
M16 w rozstawie co 1.0 m. Konstrukcja dachu licz�c od zewn�trz gont bitumiczny deski 
drewniane grub. 25 mm krokwie 8*14 krokwie skrajne zamykaj�ce 14 18 cm Zaprojektowano 
posadzk� jako cementowa. Pod posadzk� płyta ocieplaj�ca ze styropianu grub. 10 cm. Pod 
styropianem izolacja pozioma z folii. Pod izolacj� podkład betonowy grub.10 cm. Wszystko 
uło�one na o podsypce zag�szczonej. Tynki zewn�trzne wykona� jako cementowo wapienne, 
gładkie. Tynki wewn�trzne cementowo wapienne, malowane farbami klejowymi. Funkcja i 
powierzchnie poszczególnych pomieszcze� 1 Scena 49.73 m² Razem pow. U�ytkowa 49.73 
m² Rynny i rury spustowe wykona� z blachy cynkowej grub. 0.5 mm. Wokół budynku 
wykona� opask� z betonu lub kształtek betonowych. Schody zewn�trzne szer. 50 cm pokryte 
płytami gresowymi antypo�lizgowymi. Zaprojektowano równie� Ramp� dla transportu 
sprz�tu muzycznego. Spadek rampy 8,0%. Rampa wyposa�ona w pochwyt. Umo�liwia 
równie� wej�cie na scen� osob� niepełnosprawnym. Budynek nale�y do I kategorii 
geotechnicznej. Grunt stanowi� piaski �rednie. Jest to grunt o wystarczaj�cej no�no�ci. 
Instalacja Elektryczna Zasilanie obiektu muszli koncertowej projektuje si� kablem 
elektrycznym typu YKY 5x10 mm² z budynku pobliskiej szatni sportowej zlokalizowanej na 
boisku sportowym dz. nr 539. Celem zasilania kabla elektrycznego z budynku szatni dla 
muszli nale�y w istniej�cym zł�czu kablowo pomiarowym ZKP zabudowanym w �cianie 
budynku szatni sportowej, w zainstalowanej tam obudowie S 6 obok wył�cznika głównego 
FR103 100A, zabudowa� zabezpieczenie kabla projektowanego zasilania muszli 
wył�cznikiem nadpr�dowym typu S303 C20, wewn�trz obiektu muszli koncertowej 
zainstalowa� tablic� rozdzielcza TM typu RN65 2 x12 IP65 na wysoko�ci ok.1,2m od 
posadzki wykona� przył�cz kablowy kablem typu YKY 5x10 mm² od zł�cza ZKP do 
projektowanej tablicy rozdzielczej TM muszli koncertowej. Kabel przył�cza prowadzi� w 
rowie kablowym gł�boko�ci 0,7 m i szeroko�ci 0,5m. Po uło�eniu kabla na podsypce 
piaskowej nale�y zasypa� go warstw� piasku o grubo�ci nie mniejszej ni� 10 cm i warstwa 
gruntu rodzimego o grubo�ci nie mniejszej ni� 15 cm. Ł�czna grubo�� tych dwóch warstw nie 
mo�e przekroczy� 35 cm. Nast�pnie na całej długo�ci trasy nale�y uło�y� foli� z tworzywa 
sztucznego koloru niebieskiego i zasypa� kabel. Kabel projektowany wprowadzi� do obiektu 
muszli chroni�c go osłon� otaczaj�c� przed uszkodzeniami mechanicznymi d osłony> 1,5 x d 
kabla, oraz nale�y pozostawi� 0,5 m zapas kabla przed wprowadzeniem do budynku. Miejsce 
przej�cia kabla przez �cian� nale�y zabezpieczy� przed wnikni�ciem wody. Kabel zasilaj�cy 
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prowadzi� w odległo�ci 1m od ruroci�gu wody. Dysponowana przez Inwestora moc 
elektryczna w budynku szatni w pełni zabezpiecza potrzebn� moc dla obiektu muszli 
koncertowej. W obiekcie muszli koncertowej projektuje si� instalacj� o�wietlenia i gniazd 
wtykowych 230V jako podtynkow�, stosuj�c osprz�t hermetyczny. Z tablicy rozdzielczej TM 
nale�y wyprowadzi� nast�puj�ce obwody elektryczne obwód o�wietlenia muszli koncertowej 
dwa obwody gniazd wtykowych podwójnych rozdzielaj�c trzy fazy rozdzielni na w/w 
obwody. Gniazda wtykowe zabudowa� na wysoko�ci 0,3 m od posadzki, wył�cznik 
o�wietlenia na wysoko�ci 1,2 m od posadzki muszli. Projektuje si� trzy oprawy o�wietleniowe 
typu na�wietlacze F150SIMM 150W, 230V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych STWiOR stanowi�ce zał�czniki do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.31.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty cz��ciowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:             
Zako�czenie: 31.07.2014. 

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

III.1) WADIUM                                                                                                                 
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj�cy wymaga wniesienia wadium 2. Ustala si� 
wadium dla cało�ci przedmiotu zamówienia w wysoko�ci 1 760,00 zł, słownie jeden tysi�c 
siedemset sze��dziesi�t zł 00100 gr. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, 
wymienionej poni�ej, formie: 1) w pieni�dzu, przelewem na rachunek bankowy 
zamawiaj�cego: BS Le�nica oddział Izbicko 34 8907 1076 2006 5000 2017 0005 z adnotacj� 
wadium - Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowo�ci Izbicko 2) w 
por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo - kredytowej, 
z tym, �e zobowi�zanie kasy jest zobowi�zaniem pieni��nym, 3) w gwarancjach bankowych, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w por�czeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 4. Wadium wniesione 
w pieni�dzu zamawiaj�cy przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w 
pieni�dzu nale�y zło�y� najpó	niej na dzie� przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za 
termin wniesienia wadium w formie pieni��nej przyjmuje si� termin uznania na rachunku 
bankowym zamawiaj�cego. 6. Wadium wniesione w pieni�dzu, zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikaj�cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieni�dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc�. 7. 



�

                                                                                                                                                          
�

�

�

�

��

�

Wadium wniesione w formie innej ni� pieni�dz nale�y zło�y� w formie oryginału, razem z 
ofert� w osobnej kopercie. 8. Polisa, por�czenie, gwarancja lub inny dokument stanowi�cy 
form� wadium winno zawiera� stwierdzenie, �e na pierwsze pisemne ��danie Zamawiaj�cego 
wzywaj�ce do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, nast�puje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrze�e� ze strony 
gwaranta / por�czyciela. 9. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedn� z okre�lonych w 
niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w 
post�powaniu, a jego oferta podlega� b�dzie odrzuceniu. 10. Zamawiaj�cy zwróci 
niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
uniewa�nieniu post�powania, z wyj�tkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiaj�cy zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiaj�cy zwróci 
niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofert� przed upływem terminu 
składania ofert. 13. Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli wykonawca, 
którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach okre�lonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało si� niemo�liwe z przyczyn le��cych po stronie wykonawcy. 14. 
W zakresie wadium obowi�zuj� uregulowania Prawa zamówie� publicznych zawarte w art. 
45 i 46 Prawa zamówie� publicznych. 

III.2) ZALICZKI 

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

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, 
je�eli przepisy prawa nakładaj� obowi�zek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiaj�cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.2) Wiedza i do�wiadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykaza�, i� w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - 
w tym okresie wykonał w sposób nale�yty, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo uko�czył przynajmniej jedn� robot� budowlan� 
polegaj�c� na budowie budynku kubaturowego u�yteczno�ci publicznej o 
ł�cznej warto�ci brutto co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysi�cy zł 
00/100 gr.) 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiaj�cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi dysponowa�, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 
1 osob� posiadaj�c� uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o 
specjalno�ci: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest wykazanie przez wykonawc� - posiadanie opłaconej polisy, a 
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj�cy, �e wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalno�ci zwi�zanej z przedmiotem zamówienia na kwot�, nie mniejsz� ni� 
100 000,00 zł (słownie: sto tysi�cy zł 00/100 gr.). 

III.4) INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� 
DOSTARCZY	 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc� warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
post�powaniu nale�y przedło�y
: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
post�powaniu, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz z 
zał�czeniem dowodów dotycz�cych najwa�niejszych robót, okre�laj�cych, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób nale�yty oraz wskazuj�cych, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo uko�czone; 

• wykaz osób, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie usług, kontrol� jako�ci lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, do�wiadczenia i wykształcenia niezb�dnych do wykonania 
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zamówienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• o�wiadczenie, �e osoby, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, 
posiadaj� wymagane uprawnienia, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania 
takich uprawnie�; 

• opłacon� polis�, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj�cy, �e 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalno�ci zwi�zanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołuj�cy si� przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
post�powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada nast�puj�ce dokumenty dotycz�ce podmiotów, zasobami których b�dzie 
dysponował wykonawca: 

• opłacon� polis�, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj�cy, �e inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalno�ci zwi�zanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale�y przedło�y
: 

• o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, 
�e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub za�wiadczenie, �e uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych 
płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - 
wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualne za�wiadczenie wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�ce, �e wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania 
decyzji wła�ciwego organu - wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualn� informacj� z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawion� nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualn� informacj� z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawion� nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualn� informacj� z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawion� nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołuj�cy si� przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
post�powaniu na zasoby innych podmiotów, które b�d� brały udział w realizacji 
cz��ci zamówienia, przedkłada tak�e dokumenty dotycz�ce tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre�lonym w pkt. III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj�cy, �e: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci - wystawiony nie wcze�niej 
ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania 
decyzji wła�ciwego organu - wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si� o zamówienie - wystawiony nie 
wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.3.2) 

• za�wiadczenie wła�ciwego organu s�dowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz�, w zakresie 
okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 - wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• za�wiadczenie wła�ciwego organu s�dowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz�, w zakresie 
okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 -11 ustawy - wystawione nie wcze�niej ni� 6 
miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów nale��cych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, �e nie nale�y do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)                                         
formularz ofertowy, pisemne zobowi�zanie podmiotu trzeciego-je�li dotyczy, 
pełnomocnictwo-je�li dotyczy, dowód wniesienia wadium, o�wiadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w post�powaniu, o�wiadczenie dotycz�ce 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: najni�sza cena. 
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IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunków zmian 

Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do tre�ci 
oferty, w przypadku wyst�pienia ni�ej wymienionych okoliczno�ci, których Zamawiaj�cy nie 
był w stanie przewidzie� przed publikacj� ogłoszenia o przetargu: Dopuszczalne zmiany 
postanowie� umowy oraz okre�lenie warunków:  

a. Zmiana nazwy firmy, danych adresowych, zmiana osób uprawnionych do podpisania 
umowy, b�d	 osób odpowiedzialnych za kierowaniem budowy, zmiana numeru konta 
bankowego - je�eli wymienione wy�ej zmiany nast�piły po zawarciu umowy,  

b. Wyst�pienie robót zamiennych,  

c. Przesuni�cie terminu wykonania przedmiotu umowy, je�eli z przyczyn od Wykonawcy 
niezale�nych, których nie mo�na było prze� w chwili zawarcia umowy, nie jest mo�liwe 
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okoliczno�ciami takimi b�d�: 
niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne, awarie, akty wandalizmu , siła wy�sza w rozumieniu 
kodeksu cywilnego,  

d. wyst�pienie innych wyj�tkowych okoliczno�ci, niezale�nych od Stron umowy, których nie 
mogły one przewidzie� w chwili zawierania umowy wpływaj�cych na jej realizacj�,  

e. strona wyst�puj�ca o zmian� zawartej umowy zobowi�zana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczno�ci. Wniosek o zmian� postanowie� umowy musi by� wyra�ony na 
pi�mie. Wszelkie zmiany do umowy mog� nast�pi� za zgod� obu stron i wymagaj� formy 
pisemnej ( aneks ) pod rygorem niewa�no�ci. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost�pna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.izbicko.pl 
Specyfikacj� istotnych warunków zamówienia mo�na uzyska
 pod adresem: Urz�d 
Gminy w Izbicku, ul. Powsta�ców �l.12, pok. nr 13, II p.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu lub 
ofert: 02.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urz�d Gminy w Izbicku, pok. nr 7 sekretariat ,I p.  
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Otwarcie ofert: UG IZBICKO, ul. Powsta�ców �l.12, dn. 02.04.2014r. 
godz.10.15, sala narad- pok. nr 14, II p. 

IV.4.5) Termin zwi�zania ofert�: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz�ce finansowania projektu/programu ze 
�rodków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
IV.4.17) Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania �rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj�cych zwrotowi �rodków z pomocy udzielonej przez pa�stwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by
 przeznaczone 
na sfinansowanie cało�ci lub cz��ci zamówienia: nie 
 

Brygida Pytel  Wójt Gminy 


