
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.staszow.pl

Staszów: Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta

Staszowa

Numer ogłoszenia: 158995 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów , ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015

8642014, faks 015 8643261.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie

miasta Staszowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiotowe zamówienie

składa się: 1) bieżąca (min. 2 razy w tygodniu) konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta

Staszów, obejmująca zapewnienie drożności przedmiotowej kanalizacji w szczególności poprzez: a)

czyszczenie głównych kolektorów ściekowych, b) czyszczenie studzienek wpustów ulicznych, c)

sprawdzenie i udrożnienie przykanalików, d) sprawdzenie i czyszczenie studzienek rewizyjnych, e)

konserwację klap zwrotnych na kolektorach, f) udrażnianie wpustów w okresie zimowym, g) konserwację

oraz utrzymanie w stałej gotowości przepompowni wód deszczowych przy ulicy Koszarowej w Staszowie,

h) wykonywanie m. in. dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, 2)

czyszczenie (jeden raz w roku) oraz bieżąca konserwacja odkrytych kanałów kanalizacji deszczowej

odprowadzających wody deszczowe z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej: a) działka nr 1002 w

Staszowie, od ulicy Opatowskiej do ulicy Długiej, b) działka nr 6070 w Staszowie, ulica Towarowa do

miejscowości Stefanówek. 3) wykonywanie remontów (sytuacje awaryjne) kanalizacji, wskazanych przez
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Zamawiającego i obejmujących: a) regulację wpustu ulicznego z uzupełnieniem nawierzchni do 4m2, b)

wymianę włazu typu: - lekkiego, - ciężkiego, c) uzupełnienie pokrywy włazu typu: - lekkiego, - ciężkiego, d)

wstawienie rusztu wpustu ulicznego, e) wymianę wpustu ulicznego, f) wymianę studzienki wpustu

ulicznego: - bez wymiany wpustu z rusztem, - z wymianą wpustu z rusztem, g) regulację (wysokościowa)

włazu studzienki rewizyjnej, h) wymianę odcinka kanału burzowego o długości 1mb, następujących średnic:

Ø 200 mm, Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, Ø 1400

mm, Ø 1600 mm: - z naprawą nawierzchni, - bez naprawy nawierzchni, i) wymianę przykanalika wpustu

ulicznego do kolektora o długości do 5 mb z naprawą nawierzchni asfaltowej, j) wymianę przykanalika

wpustu ulicznego do kolektora o długości do 5 mb bez naprawy nawierzchni asfaltowej, k) wymianę

przykanalika wpustu ulicznego do kolektora o długości powyżej 5 mb z naprawą nawierzchni asfaltowej, l)

wymianę przykanalika wpustu ulicznego do kolektora o długości powyżej 5 mb bez naprawy nawierzchni

asfaltowej, ł) wymianę kręgów betonowych o średnicy Ø 1200 mm w studni rewizyjnej, m) odcinkową

wymianę deszczowej kanalizacji liniowej: - typ lekki, - typ ciężki, n) remonty klap zwrotnych na kanalizacji: -

uzupełnienie obciążników przy klapach, - wymiana klapy zwrotnej, - Ø 300 mm - Ø 400 mm - Ø 500 mm -

Ø 800 mm - Ø 1000 mm o) likwidację zapadnięć na ciągach kanalizacji deszczowej: - z naprawą

nawierzchni asfaltowej, - bez nawierzchni asfaltowej, p) wymianę płyty nastudziennej: - Ø - 800 mm - Ø -

1000 mm - Ø - 1200 mm - Ø - 1400 mm q) zabezpieczenie poprzez prawidłowe oznakowanie miejsc

(droga, ulica, parking itp.) związanych z usuwaniem awarii w terminie do 1 h od przyjęcia zgłoszenia lub

stwierdzenia przez Wykonawcę awarii, r) usuwanie wszelkich awarii kanalizacji deszczowej, w tym

przystąpienie do ich usuwania w terminie do 4 h od przyjęcia zgłoszenia o awarii lub samodzielnym jej

zlokalizowaniu, s) uporządkowanie terenu po wykonaniu przez Wykonawcę robót stanowiących przedmiot

umowy oraz inne niezbędne roboty zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonywanie

remontów (sytuacje awaryjne) odbywa się w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i limitów

finansowych określonych w § 7 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik Nr 9 SIWZ. Kanalizacja

deszczowa, której dotyczy przedmiot zamówienia stanowi sieć o długości 38,47 km, ilość studni 1187 szt.

oraz wpusty uliczne w ilości 472 szt. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace remontowe na okres minimum 24 miesiące od daty ich

odbioru. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.47.00.00-2, 90.64.10.00-2, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.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

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga

wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej m.in.:

konserwację lub remont i konserwację kanalizacji deszczowej. Na potwierdzenie spełniania

niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub

dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że

łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie

złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w celu

realizacji zamówienia zamawiający wymaga dysponowania m. in.: - specjalistycznym

samochodem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, wyposażonym m.in. w zbiornik na wodę

czystą i zbiornik do gromadzenia osadu i wody brudnej, wysokociśnieniową pompę wody i

hydrauliczny podnośnik pokryw studzienek i krat wpustowych - min. 1 szt., - samochodem

samowyładowczym -min. 1 szt., - bazą na terenie miasta Staszowa z zapleczem sprzętowym. Na

potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ

oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania

warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
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mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający

wymaga dysponowania: - osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych - min. 1 osoba, -

kierowcą samochodu ciężarowego - min. 1 osoba, - pracownikami fizycznymi (kanalarze) - min. 5

osób. W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im: -

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów; - kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu EFTA- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i

innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na potwierdzenie

spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia

lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać,

że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie

złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając

zapisy art. 26 ust. 3 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu

składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i

miejsca  wykonania  oraz  z  załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
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wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

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

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na

zasoby 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;

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

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

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

- Wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 SIWZ. - Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych

innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, że

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby wykonania zamówienia (pkt. 10 SIWZ). - Jeżeli wykonawca zastrzegł, że informacje zawarte w

ofercie, nie mogą być udostępniane zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. - Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę

reprezentuje pełnomocnik. - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty / Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Przepisy dotyczące wykonawcy

stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Jeżeli

oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę

tych wykonawców. - Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. - Każdy oddzielnie z Wykonawców

występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Pzp; - Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1

ustawy - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - dokumenty

wskazane w pkt III.4, pkt III.5 oraz pkt.III.6 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ (jeżeli dotyczy) - każdy z

Wykonawców musi złożyć oddzielnie, - dokumenty wskazane w pkt III.6 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ

(jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawcy składają

łącznie. Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym
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oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dot. wystawienia dokumentu, o którym

mowa w pkt III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia stosuje się odpowiednio. 2. W przypadku wątpliwości, co do

treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z

wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 0.0

2 - cena, za bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej - 58

3 - cena, za remonty kanalizacji - 40

4 - termin płatności - 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje

możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) w zakresie zmiany

wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) w zakresie

zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy

mających wpływ na termin realizacji umowy (np. niekorzystne warunki atmosferyczne), 3) w zakresie

zmiany sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej

umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób

spełnienia usług, 4) w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany albo

rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w

art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszeni...

7 z 8



postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 5) w

zakresie zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od

realizacji części zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający

nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu

zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki

z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie

środków publicznych, 6) w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania. 3. Zmiany treści umowy

dopuszczone w ust. 2 niniejszego paragrafu nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto. 4.

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.staszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w

Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, pokój 308.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016

godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

sekretariat-pok.104.

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: Zamówienie nie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej.

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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