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wraz z poprawą infrastruktury edukacyjnej Gminy Rudniki poprzez
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudniki , ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, woj. opolskie, tel.
034 35-95-072, faks 034 3595013.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudniki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizację Szkoły
Podstawowej w Żytniowie wraz z poprawą infrastruktury edukacyjnej Gminy Rudniki poprzez
przebudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytniowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Żytniowie wraz z poprawą
infrastruktury edukacyjnej Gminy Rudniki poprzez przebudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w
Żytniowie, obejmująca swym zakresem między innymi: - częściową wymianę konstrukcji i pokrycia
dachu, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę instalacji elektrycznej, - wymianę

instalacji centralnego ogrzewania, - wymianę instalacji odgromowej, - wykonanie wentylacji
mechanicznej dla części pomieszczeń, - gipsowanie, malowanie i roboty okładzinowe ścian, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, - docieplenie ścian zewnętrznych i położenie nowych
tynków zewnętrznych, - wykonanie przebudowy sali gimnastycznej, - wykonanie przebudowy lokalu
mieszkalnego na Oddział przedszkolny na poddaszu ( II etap), - wykonanie sali komputerowej z
wyposażeniem, - wykonanie instalacji solarnej, - wykonanie opaski wokół budynku, - wykonanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie świadectwa energetycznego dla obiektu
objętego projektem Podstawowe parametry budynku szkoły: powierzchnia zabudowy - 845,25 m2
powierzchnia użytkowa - 1 395,3 m2 kubatura brutto budynku - 6 183,0 m3 Parametry techniczne
budynku przedszkola po przebudowie: powierzchnia użytkowa - 162,3 m2 w tym : parter - 86,0 m2
poddasze - 76,3 m2 powierzchnia zabudowy - 110,0 m2 kubatura - 890,0 m3 Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony jest w załączonych dokumentacjach projektowych,
specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót. Dokumentacje te są dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub
urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu
do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie
zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie
parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. Zastosowanie
urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i
urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Na wykonane
prace i dostarczone materiały Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia
odbioru końcowego zadania, a na wyposażenie według otrzymanej gwarancji od producenta jednak
nie krótszej niż 12 miesięcy. Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna
uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. Realizacja przedmiotu zamówienia może odbywać się w
trakcie roku szkolnego, dlatego należy ograniczyć do minimum uciążliwości w korzystaniu z
budynku i ich otoczenia przez uczniów i pracowników szkoły i przedszkola. W związku z
powyższym zalecane jest rozpoczęcie realizacji zadania od przebudowy przedszkola. Kolejność
robót budowlanych ( organizacji prowadzenia prac) Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z
Dyrektorem Szkoły w Żytniowie za pośrednictwem Zamawiającego ze względu na trwające zajęcia.
Dla prowadzenia prac związanych z wymianą okien, drzwi ,instalacje c.o. , wodno-kanalizacyjne,
remont sufitów w salach lekcyjnych budynek może być udostępniony Wykonawcy w całości po
zakończeniu roku szkolnego. Przed tym terminem wykonywanie prac wymaga uzgodnienia z
Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sprzątania wszelkich pomieszczeń i

otoczenia obiektu oraz usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów. Ponadto Wykonawca usunie
wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac w obiekcie i w jego otoczeniu, w
szczególności uprzątnięcie i zagospodarowanie terenów zielonych, naprawę zniszczonych
nawierzchni itp. Podczas prowadzenia wymiany okien i drzwi zewnętrznych Wykonawca jest
zobowiązany do organizowania codziennego zakresu robót tak, aby budynek był zamknięty po
godzinach pracy i w czasie złej pogody ( silne wiatry, burze, mrozy, ulewy). W trakcie prac
konieczne są dodatkowe zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa. Wykonawca powinien
przewidzieć, że może wystąpić konieczność, na wniosek Zamawiającego, wstrzymania lub
przesunięcia na inny termin pewnych rodzajów prac ze względu na nadmierny hałas, zapylenie,
drgania lub inne podobne zjawiska lub nawet czasowego wstrzymania prowadzenia robót na
poszczególnych obiektach ze względu na bieżącą działalność szkoły i przedszkola. Wstrzymanie
prac do 5 dni roboczych nie daje uprawnień do żądania wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
Do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórek.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego wykorzystania demontowanych okien, drzwi,
grzejników, rur, rynien i innych materiałów w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Zakres
wykorzystania materiałów oceniany będzie w trakcie prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany i modyfikacji SIWZ w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Modyfikacja może mieć
miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Dokonana w ten sposób
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
niniejszą SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej
Zamawiającego. Gmina zadanie to będzie realizować: 1) termomodernizację S.P. Żytniów w
ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych ( Dziennik Ustaw z 2008 nr 223
poz. 1459 z późn. zm.), 2) poprawę infrastruktury edukacyjnej Gminy Rudniki poprzez przebudowę
Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytniowie - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 INWESTUJEMY W TWOJĄ
PRZYSZŁOŚĆ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach
określonych w art. 67 ust.6 Prawa zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą w
szczególności obejmować: zwiększenie zakresu prac związanych z przebudową kolejnych
pomieszczeń i wykonaniem nowych instalacji itp. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie
przekroczy 30% wartości realizowanego zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0, 45.21.42.10-5, 45.32.10.00-3,
45.42.00.00-7, 45.33.11.00-7, 45.26.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.43.00.00-0,
45.31.23.10-3, 45.33.12.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00
PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2011-0125 do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)
pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Oddział w Radłowie, ul. Lipowa 4, 46-331 Radłów Nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, przy
czym data wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego jest uznana jako data wpłynięcia
wadium. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach
bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach 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 Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium w pozostałej formie
niż pieniądz należy złożyć za pokwitowaniem w formie oryginału w Biurze Obsługi Interesanta (
parter) Urzędu Gminy w Rudnikach 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12, a kserokopię (-e)
potwierdzoną ( e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub
gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres
ważności nie krótszy niż okres związania z ofertą - pod rygorem wykluczenia wykonawcy z
postępowania - oraz umożliwić Zamawiającemu otrzymanie okresowej kwoty wadium bez
jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Dokument potwierdzający
wniesienie wadium stanowi załącznik do oferty lub może być załączony do ofert w osobnej kopercie
i wraz z nią winien być złożony w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach w terminie określonym
dla złożenia ofert. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania ( art. 24 ust2 pkt 4 ustawy). Wadium wniesione przez jednego ze

wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.
46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 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. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie prawidłowego zrealizowania przez
Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co
najmniej dwóch robót w zakresie termomodernizacji, przebudowy lub budowy budynków
o wartości robót co najmniej 700 000 zł brutto każda Ocena spełniania tego warunku
będzie dokonywana wg zasady spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów
wymienionych w Rozdziale 7.1.1 SIWZ



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie: dysponowania przez Wykonawcę
osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej . Ocena spełniania tego warunku będzie
dokonywana wg zasady spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w
Rozdziale 7.1.2 i 7.1.3 SIWZ.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie: posiadanie polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500 000 zł. Ocena
spełniania warunku będzie dokonywana wg zasady spełnia/nie spełnia na podstawie
dokumentów wymienionych w Rozdziale 7.1.4 SIWZ .

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 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

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



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



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, jeżeli 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 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. 1 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. 1 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. 1 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. 1 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)
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a) Kosztorysy ofertowe opracowane metodą
kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów
ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych. b) Wypełniony druk - Oferta,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. c) kserokopia dowodu wpłaty wadium d)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wypełniony załącznik Nr 2a do
SIWZ
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.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa 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

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian
postanowień niniejszej umowy. Poniższe ostanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SIWZ w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto
niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub
zastosowania rozwiązań zamiennych tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia
przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub
zastosowania materiałów równoważnych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu
wykonania i odbioru robót w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: przestojów i
opóźnień zawinionych przez zamawiającego ( m.in. wstrzymanie robót, nieterminowe udostępnienie
terenu budowy, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach
projektowych, konieczność dokonania ustaleń i udzielenia wyjaśnień i inne przyczyny za które nie
odpowiada Wykonawca), działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ
na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystąpienia
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności. W wymienionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z
tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy
będzie okresowi przerwy lub postoju. W przypadku zmiany osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana tych osób
nie wymaga aneksu do umowy, wymaga zgody Zamawiającego na zaproponowane osoby.
Dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą
korzystne dla zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe będzie
zawarcie aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie wynikającym ze
zmiany stawki. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.rudniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Rudnikach 46-325 Rudniki ul. Wojska Polskiego 12 pokój Nr 2 ( parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.01.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Rudnikach 46-325 Rudniki ul. Wojska
Polskiego 12 Sekretariat ( I piętro).
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 przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.
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

Wójt Gminy Rudniki
/-/ mgr inż. Andrzej Pyziak

