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

www.bip.ozarow.pl 

 

OŜarów: Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie 

OŜarowa w ramach projektu - e- świętokrzyskie budowa miejskich sieci 

światłowodowych JST  

Numer ogłoszenia: 10106 - 2012; data zamieszczenia:  12.01.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w OŜarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zaprojektowanie i budowa sieci 

światłowodowej na terenie OŜarowa w ramach projektu - e- świętokrzyskie budowa miejskich sieci 

światłowodowych JST. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci światłowodowej na terenie miasta OŜarów, w której 

to skład wchodzi budowa rurociągów kablowych, budowa kanalizacji wtórnej oraz budowa kabli 

światłowodowych łączących 12 lokalizacji (obiektów) na terenie miasta z punktem centralnym 

zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w OŜarowie ul. Stodolna 1. W szczególności zamówienie obejmuje: 

1.Przygotowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji budowy tj. : -Opracowanie projektów 

budowlanych, wykonawczych, powykonawczych -Pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji 

administracyjnych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi 

zmianami -Pozyskanie na rzecz zamawiającego pozwoleń właścicieli terenów na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane -Opracowanie map do celów opiniodawczych i projektowych -Pokrycie 

kosztów związanych z opracowaniem projektu (opinie, ekspertyzy, pozwolenia administracyjne itp.) -
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Uzgodnienie przebiegu tras w obiektach i lokalizacji przełącznic dla wszystkich lokalizacji końcowych -

Wykonanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 2.Wybudowanie kanalizacji kablowej : -

Wybudowanie rurociągów kablowych dwuotworowych z rur RHDPE 40/3,7 -Wybudowanie rurociągu 

kablowego z rury karbowanej z linką RHDPEk-F 110/9,4 -Wybudowanie kanalizacji wtórnej z rur HDPE 

32/2,9 -Wybudowanie studni kablowych typu SKR-2 3.Zaciągnięcie do wybudowanych i istniejących 

rurociągów/kanalizacji kablowej kabli światłowodowych 4.Wykonanie pomiarów reflektometrycznych i mocy 

optycznej wybudowanych linii światłowodowych 5.Zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjno-

budowlanych w pomieszczeniu serwerowni w punkcie centralnym sieci 6.Dostawa, montaŜ i uruchomienie 

urządzeń aktywnych dla punktu centralnego oraz węzłów końcowych 7.Budowa instalacji dla punktów 

HOT-SPOT 8.Dostawa, montaŜ i uruchomienie urządzeń aktywnych dla instalacji HOT-SPOT 9.Dostawa i 

montaŜ punktu Infokiosk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został dołączony do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie uŜyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia 

prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiąŜącą dla wykonawcy. Dopuszcza się uŜycie do realizacji 

robót budowlanych produktów równowaŜnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz 

spełnianych funkcji i walorów uŜytkowych. Zamawiający za produkty równowaŜne uzna takie, które spełnią 

parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.23.00-5, 71.32.00.00-7, 45.31.40.00-1, 45.23.23.32-8, 

32.42.40.00-1, 32.43.00.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1.Wadium w wysokości 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy zł ) 

naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert 2.Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; c)

gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
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Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 

1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w OŜarowie nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 z dopiskiem 

Wadium na e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych 4.Wadium wniesione w pieniądzu 

zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem ust. 4a 

Ustawy. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez zamawiającego. 8.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli: a)wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; b)wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; c)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn niezaleŜnych od 

niego d)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po 

stronie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, a w szczególności uprawnień wynikających z ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o 

ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228) w zakresie dostępu do 

informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŜone. Potwierdzeniem spełnienia warunków 

udziału przez Wykonawcę w zakresie ochrony informacji niejawnych jest posiadanie: a) systemu 

teleinformatycznego umoŜliwiającego przetwarzanie informacji o klauzuli co najmniej 

zastrzeŜone spełniającego wymagania określone w Ustawie oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 171, poz. 1433), b) pracowników realizujący przedmiot zamówienia 

legitymujących się aktualnym poświadczenie bezpieczeństwa upowaŜniającym do dostępu do 
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informacji niejawnych o klauzuli zastrzeŜone a w przypadku braku poświadczenia 

bezpieczeństwa, posiadających pisemne upowaŜnienie kierownika jednostki organizacyjnej o 

dopuszczeniu do prac związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli 

zastrzeŜone oraz posiadających zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony 

informacji niejawnych, c) osobę odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów 

niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŜone, administratora systemu i inspektora systemu 

teleinformatycznego, d) opracowaną przez pełnomocnika ochrony i zatwierdzoną przez 

kierownika jednostki organizacyjnej (zgodnie z art. 43 ust. 5 Ustawy), instrukcję dotyczącą 

sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeŜone oraz zakres i warunki 

stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie 

warunków udziału III.3.1 nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do 

oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale III.6. Z dokumentów i oświadczeń 

musi wynikać, Ŝe wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Niewykazanie w 

wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie 

wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów 

(art. 26 ust 3). 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony, jeŜeli 

Wykonawca wykaŜe, Ŝe naleŜycie wykonał: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 500.000 zł brutto kaŜda, odpowiadające 

swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej oraz budowy kabli 

światłowodowych; b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę 

budowlaną o wartości minimum 15.000 zł brutto, odpowiadającą swoim rodzajem robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zaprojektowanie i wykonanie adaptacji 

pomieszczenia węzła sieci (serwerowni). 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełniania 
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warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca winien 

wykazać osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: posiadające wymagane 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności uprawnienia do pełnienia 

funkcji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Za spełnienie tego warunku 

Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia 

tj.: a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. 

j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im waŜne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 

1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im 

waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. c) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im 

waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. d) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im 

waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. e) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
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Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im 

waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. f) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 

07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), 

albo odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. g) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP (E i D) 

do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV, h) minimum 1 

osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia i) minimum 1 

osobą posiadającą uprawnienia do projektowania systemów alarmowych (zgodne z klasą SA-4) 

Zamawiający, określając wymogi dla kaŜdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12 

a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) 

oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394). NaleŜy złoŜyć oświadczenie, 

Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia (określone w warunku powyŜej). Podstawą oceny spełnienia warunków, o których 

mowa powyŜej, będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt B. 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� 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 jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
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wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

� 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 takŜe zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

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

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 
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albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 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 niŜ 

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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złoŜone 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, jeŜeli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zgodnie z art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia 

następujących okoliczności: a. co do terminu i wynagrodzenia: - ujawnienie w trakcie realizacji robót 

budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia, które 

powodują konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zamówienia dodatkowego ; - 

odkrycie w gruncie przedmiotów nie moŜliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót 
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budowlanych takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony 

Konserwatora Zabytków , które powodują konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub 

zamówienia dodatkowego; - wystąpienia robót dodatkowych koniecznych lub zamiennych niezbędnych do 

zakończenia robót; b. co do terminu: - zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje 

komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót ze 

względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia; - wystąpienie 

nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieŜyce mogące spowodować 

zniszczenia wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót wpływające na zmianę terminu realizacji 

zamówienia; - konieczność naprawy, przebudowy lub wykonania urządzeń podziemnych przez właścicieli 

tych urządzeń, c. w przypadku zmian: - ustawowych stawek podatku od towarów i usług VAT; - danych 

objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nazwy, numeru rachunku bankowego; - dotyczących 

inspektorów nadzoru i kierownika budowy; 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy 

określonych w ust.1 pkt. a i b jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności 

określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych w ust.1. Protokół konieczności będzie kaŜdorazowo załącznikiem do aneksu. 3. 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci dwustronnie 

zaakceptowanego aneksu pod rygorem niewaŜności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

OŜarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów Referat Palnowania Przestrzennego i Inwestycji pokój nr 32. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.01.2012 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w OŜarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów, pokój nr 11 

(sekretariat). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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