
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia:

www.rymanow.pl

Rymanów: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Rymanowie – I etap

Numer ogłoszenia: 204522 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. 

podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Rymanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - I etap. 2. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Remont stacji odwadniania osadu z wymianą urządzeń, w 

tym: a) Montaż mechaniczny urządzeń oczyszczalni : - prasa taśmowa z zagęszczaczem śrubowo-

bębnowyml, - zespół przygotowania polielektrolitul, - pompa śrubowa polielektrolitu, - pompa 

śrubowa osadu, - mieszacz statyczny, - sprężarka tłokowa bezolejowa, - zespół odzysku wody z 

orurowaniem, - przenośnik osadu, - mieszacz osadu z wapnem, - przenośnik mieszania osadu i 

wapna , - zasobnik wapna V=15,0 m³, - przenośnik wapna, - mieszadło, - ruszt napowietrzający 

zbiornika osadu mieszanego, - montaż rurociągów technologicznych towarzyszących, - montaż 

armatury kołnierzowej przemysłowej, - rozruch oczyszczalni ścieków, przełączenia technologiczne, 
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b) Montaż sieci międzyobiektowych: - rozbiórka i naprawa nawierzchni, - roboty ziemne 

wykonywane mechanicznie i ręcznie z zasypaniem wykopów, - wywózka nadmiaru ziemi z 

wykopów na odległość 5 km, - odwodnienie powierzchniowe wykopów, - podłoża i obsypki 

rurociągów piaskiem zwykłym 30 cm ponad wierzchem rury, - rury PE łączone za pomocą 

zgrzewania czołowego, - rury kielichowe z PVC-U łączone na wcisk, - montaż studni 

kanalizacyjnych systemowych , - montaż systemu odwodnienia, - próby szczelności rurociągów, 

przełączenia technologiczne sieci, c) Roboty towarzyszące : - montaż wewnętrznej instalacji wody 

pitnej i kanalizacji sanitarnej, - montaż systemu odwodnienia liniowego, - próba szczelności i 

płukanie instalacji, - demontaż urządzeń oczyszczalni i instalacji rurowych. 2.2. Zagęszczacze 

grawitacyjne osadu (Ob. nr 9/1, 9/2.) - remont Wykonać malowanie pomostów stalowych i schodów 

zgodnie z dokumentacją techniczną. 2.3. Stacja transformatorowa (ob. nr 16) - remont 2.1. Prace 

rozbiórkowe: - rozebranie istniejącego pokrycia dachu (papa) - 46,50 m², - rozbiórka istniejących 

obróbek blacharskich dachu - L= 29,00 mb, - rozbiórka istniejącej rynny - L=8,85 mb, - rozbiórka 

rury spustowej - L=7,80 mb, - demontaż istniejących wywietrzaków dachowych - 2 szt. 2.2. Prace 

budowlane: - wykonanie muru kolankowego z cegły pełnej gr. 25 cm, o wys. 40 cm, i dł. 19,50 mb - 

wykonanie ocieplenia metodą lekko-mokrą ( tynk sylikatowy) na wełnie mineralnej gr. 5 cm - pow. 

239,50 m² - wykonanie obróbki blacharskiej ( blacha powlekana) ścianki kolankowej i pasa 

nadrynnowego L= 35,00 mb, szer. 1,00 m, - wykonanie osadzenia rynny ( PCV) fi 18 mm L=8,85 

mb i rury spustowej fi 15 mm - L=7,80 mb, - wykonanie pokrycia dachu (papa termozgrzewalna 2x) 

- 46,50 m², - montaż wywietrzaków dachowych fi 250 mm - 2 szt., - malowanie drzwi i nawietrzaków 

(stalowych) - pow. malowania 12,78 m². 2.4. Stacja odwadniania i higienizacji osadu ( ob. nr 10) - 

remont, przebudowa w zakresie technologii a) Prace rozbiórkowe: - rozebranie istniejącego 

pokrycia dachu (papa) - 57,50 m² - rozbiórka istniejących obróbek blacharskich dachu - L= 29,00 

mb, - rozbiórka istniejącej rynny - L=9,25 mb, - rozbiórka rury spustowej - L=3,80 mb, - demontaż 

istniejących wywietrzaków dachowych - 2 szt., - demontaż istniejącego koryta żelbetowego - 

objętość betonu 1,2 m³, - skucie posadzki lastrykowej - pow. 48,40 m² b) Prace budowlane: - 

wykonanie ocieplenia metodą lekko-mokrą ( tynk sylikatowy) na wełnie mineralnej gr. 5 cm - pow. 

139,50 m2, - wykonanie obróbki blacharskiej ( blacha powlekana) ścianki kolankowej i pasa 

nadrynnowego L= 32,00 mb, szer. 1,00 m, - wykonanie osadzenia rynny ( PCV) Ø18 mm L=9,25 

mb i rury spustowej Ø 15 mm - L=3,80 mb, - wykonanie pokrycia dachu (papa termozgrzewalna 2x) 

- 57,50 m², - montaż wywietrzaków dachowych Ø 250 mm - 2 szt., - malowanie drzwi i 

nawietrzaków - pow. malowania 6,18 m², - wykonanie zabetonowania koryta, beton B15 - obj. 5,70 

m ³, - wykonanie wyrównanie podłogi - pow. 48,40 m², - wykonanie posadzki ( gres 

antypoślizgowy)- pow. 48,40 m², - oblicowanie ścian do poziomu 2,0 m (gres) - pow. 48,50 m², - 

malowanie ścina farbą emulsyjną - pow. 41 ,90 m², - malowanie sufitu farbą emulsyjną - pow. 59,80 
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m². 2.5. Budowa silosa na wapno i instalacji do wapnowania (higienizacji) osadu odwodnionego 

Wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną. 2.6. Budowa placu zadaszonego placu 

składowego osadu odwodnionego Budynek techniczny - wiata: wiata na osad - powierzchnia 

zabudowy - 608,72 m2 - powierzchnia całkowita - 608,72 m2 - powierzchnia użytkowa - 577,36 m2 - 

kubatura - 3 524,99 m³ Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w 

punktach od 2.1 do 2.6 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa 

Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót 2.7. Szkolenie personelu Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich 

urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia . Szkolenia 

dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz 

oprogramowania. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane personelowi 

Zamawiającego w języku polskim. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego. 

2.8. informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia UWAGA: Zakres zamówienia nie 

obejmuje ujętego w dokumentacji zakupu środków transportowych tj. : ciągnika rolniczego, 

przyczepy asenizacyjnej (beczka), przyczepy samowyładowczej dwuosiowej. Wymagany okres 

gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6: na 

wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez 

Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Uwaga: 

Zamawiający zaleca aby Wykonawcy zapoznali się z miejscem realizacji robót i pozyskali wszelkie 

informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się 

możliwość roszczeń z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu 

przedmiotu zamówienia. Użyte w dokumentacji technicznej nazwy wyrobów (materiałów) i 

urządzeń, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu 

preferowanie wyrobów i urządzeń danego producenta lecz wskazanie na wyrób (materiał) lub 

urządzenie, które powinno posiadać cechy, parametry techniczne nie gorsze od podanego w 

projekcie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników wyrobów 

(materiałów) i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej nazwą producenta i/lub znakiem 

towarowym, jeżeli oferowane wyroby (materiały) i urządzenia równoważne posiadają parametry, 

cechy jakościowo-użytkowe nie gorsze, tzn. identyczne lub wyższe od wyrobów (materiałów) i 

urządzeń wymienionych w dokumentacji technicznej. Zamawiający informuje, że na rok 2012 ma 

zagwarantowane w budżecie środki finansowe w wysokości 990 000,00 zł. Rozliczenie wykonanych 

robót w 2012r. nastąpi do podanej kwoty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9, 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 

45.23.10.00-5, 43.33.00.00-9, 45.32.10.00-3, 45.23.24.21-9, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.

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: 28.06.2013.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 

złotych)

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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku 

zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o powyższy warunek zostanie spęłniony jeśli w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co 

najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub modernizacji 

oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Q śr/d 2.000 m³ o wartości co najmniej 

2 500 000 złotych brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda z robót 

budowlanych; Roboty muszą być potwierdzone dokumentami, że zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
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• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku 

zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym 

zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: c.1) przynajmniej 1 

osobą Kierownika budowy posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w 

tym pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co 

najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym związanym z budową lub rozbudową lub modernizacją 

oczyszczalni ścieków, c.2) przynajmniej 1 osobą Kierownika robót sanitarnych, 

posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika 

robót lub inspektora nadzoru na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym związanym z 

budową lub rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków, c.3) przynajmniej 1 

osobą Kierownika robót elektrycznych i AKPiA, posiadającą wykształcenie wyższe oraz 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, pełniła funkcję 

kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej 1 zadaniu 

inwestycyjnym. c.4) przynajmniej 1 osobą Kierownika robót drogowych posiadającą 

wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

drogowymi robotami budowlanymi, pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika 

robót lub inspektora nadzoru na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym. Uwaga: 

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierownika budowy i kierowników robót, 

jeżeli osoba będzie posiadała wymagane doświadczenie i kwalifikacje określone w SIWZ. 

Uwaga: Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom 

wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach 

opisanych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku 
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Nr 63 poz.394); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład kadry 

kierowniczej, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o d.1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1500 000 złotych (słownie :jeden milion 

pięćset tysięcy złotych), d.2) dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej 1 

000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych) lub posiadają zdolność kredytową w 

wysokości co najmniej 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych)

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 
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• 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. 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 
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• 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 

• 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 

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
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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

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) 

gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku 

VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do 

wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa (o czas niezbędny 

na wprowadzenie tych zmian) lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek 

obiektywnych warunków klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było 

możliwe wykonywanie umowy i na który - w ich wyniku -jej wykonanie zostało przerwane) lub - 

działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do 

wykonania zamówienia) lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania 

przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy (o czas nieterminowego przekazania terenu 

budowy) lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonywanie 

umowy i na który - w ich wyniku -jej wykonanie zostało przerwane) lub - opóźnieniem związanym z 

uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów ( o 

czas niezbędny na uzyskanie tych dokumentów) lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy 

Wykonawcy (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonywanie umowy i 

na który - w ich wyniku -jej wykonanie zostało przerwane (lub - przedłużeniem procedury udzielenia 

zamówienia np. odwołanie (o czas przedłużenia procedury) lub - koniecznością wykonania 

zamówień dodatkowych (o czas niezbędny do wykonania tych robót). c) inne zmiany: - zmiany 

urządzeń oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na modele nowszej generacji o tych samych 

lub wyższych parametrach, jeżeli maszyny i urządzenia oferowane wyszły z produkcji, lub nie są dla 

nich dostępne części zamienne lub serwisowanie. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.rymanow.pl

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

Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów - pok. nr 20.

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

03.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 

Rymanów - Sekretariat.

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: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 

321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

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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