Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace

Katowice: Przebudowa strefy wejściowej i dobudowa węzła sanitarnego w budynku biurowym KZK GOP.
Numer ogłoszenia: 142284 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401,
7438501, faks 0-32 2519745.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kzkgop.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa strefy wejściowej i dobudowa węzła sanitarnego w budynku biurowym KZK GOP..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:
a) przebudowy strefy wejściowej w budynku KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21 A zgodnie z projektem pt. Projekt przebudowy strefy wejściowej w budynku biurowym
KZK GOP (Zadanie nr 1) oraz pozwoleniem na budowę - Decyzja nr 1693-13 z dn. 27.12.2013r.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze:
- zabezpieczenie terenu budowy
2) Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka zadaszenia i schodów zewnętrznych
- rozbiórka schodów wewnętrznych
- demontaż stolarki drzwiowej
- demontaż sufitów podwieszanych
- demontaż jednego reflektora oświetlającego elewację
- rozbiórka nawierzchni chodnikowej
- demontaż platform schodowych
3) Roboty ziemne:
- ręczne wykonanie wykopów pod fundamenty, ze względu na istniejące kable i rurociągi.
4) Roboty zbrojarskie:
- wykonanie zbrojenia ław fundamentowych,
- płyty zewnętrznej,
- zakończenia rozbieranych schodów zewnętrznych,
- schodów wewnętrznych,
- podciągu.
5) Roboty betoniarskie:
- wykonanie ław fundamentowych,
- płyty zewnętrznej,
- zakończenia rozbieranych schodów zewnętrznych,
- schodów wewnętrznych,
- podciągu.
6) Roboty murarskie:
- wykonanie ścian fundamentowych
- wykonanie ścian elementu identyfikacji wizualnej
7) Roboty montażowe:
- montaż i demontaż rusztowań
- montaż elementów stalowych konstrukcji zadaszenia i wzmocnienia istniejących elementów konstrukcyjnych
- montaż stolarki drzwiowej
- montaż balustrad
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- montaż elementów identyfikacji wizualnej
- montaż sufitów podwieszanych monolitycznych i rastrowych
- montaż platform schodowych
8) Roboty dekarskie:
- ułożenie pokrycia bitumicznego na zadaszeniu
9) Roboty tynkarskie:
- wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na ścianach
10) Roboty blacharskie:
- montaż paneli elewacyjnych
- montaż obróbek blacharskich
11) Roboty instalacyjne:
- wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych
12) Roboty porządkowe :
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót

b) dobudowy nowego podpiwniczonego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na pomieszczenia węzła sanitarnego zgodnie z projektem pt. Projekt dobudowy węzła
sanitarnego do budynku KZK GOP (Zadanie nr 2) oraz pozwoleniem na budowę - Decyzja nr 405-2013 z dn. 09.04.2013 r.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze:
- zabezpieczenie terenu budowy, wyznaczenie i oznaczenie nowych, tymczasowych dróg ewakuacyjnych.
2) Roboty rozbiórkowe:
- demontaż części murków oporowych
- demontaż murków balustradowych schodów zewnętrznych
- wycięcie fragmentu murów podokiennych
3) Roboty ziemne:
- wykonanie wykopu pod fundament
4) Roboty zbrojarsko-betoniarskie:
- wykonanie zbrojenia i betonowanie płyty fundamentowej
- wykonanie zbrojenia i betonowanie belek pod ścianami
- wykonanie zbrojenia i betonowanie stropów i wieńców dobudowy
- wykonanie płyty dachowej ze styrobetonu na blasze fałdowej
5) Roboty murarskie:
- murowanie ścian z bloczków betonu komórkowego
- murowanie ścian z pustaków szczelinowych
- murowanie przewodów kominowych z pustaków betonowych
- murowanie ścian działowych z pustaków szczelinowych
6) Roboty montażowe:
- montaż prefabrykowanych nadproży otworów w ścianach
- montaż ścianek instalacyjnych z płyt GK
- montaż urządzeń sanitarnych
- montaż belki stalowej podparcia płyty dachowej
- montaż blachy trapezowej pod płytę dachową
- montaż kratek wentylacji stropodachu
7) Roboty tynkarskie:
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych na nowo wymurowanych ścianach
- wykonanie tynku cienkowarstwowego z siatką na ociepleniu ze styropianu
8) Roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji elektrycznej w nowym pomieszczeniach wg projektu
9) Izolacja cieplna:
- montaż płyt izolacji termicznej na ścianach elewacji
- układanie ocieplenia na stropach
10) Izolacja przeciwwilgociowa:
- wykonanie izolacji p.wilgociowej fundamentów
- wykonanie izolacji p.wilgociowej dachów
11) Stolarka otworowa:
- montaż stolarki okiennej wraz z parapetami
- montaż drzwi wewnętrznych
- montaż drzwi zewnętrznych do pom. agregatu
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12) Roboty blacharskie:
- montaż obróbek blacharskich
- montaż obróbek blacharskich wokół wywietrzników dachowych
- montaż rynien i rur spustowych
13) Roboty ślusarskie:
- wykonanie zabezpieczenia dylatacji w posadzce
- zabezpieczenie w/w konstrukcji przez cynkowanie ogniowe
14) Roboty porządkowe:
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.
2. W ramach niniejszego zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
a) Wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
b) Przejęcie od Zamawiającego placu budowy,
c) Zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich,
d) Zapewnienie ciągłości pracy pracowników Zamawiającego, tj. roboty powodujące nadmierny hałas (m.in. przebicia i przekucia przez przegrody budowlane) należy wykonywać
po godz. 1600, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
e) Wbudowywanie materiałów posiadających udokumentowane świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
f) Wykonywanie obowiązków Gwaranta w okresie przewidzianym w Umowie,
g) Ponoszenie wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu Umowy,
h) Ponoszenie konsekwencji prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji (bez akceptacji Zamawiającego),
i) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
3. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do 08.12.2014 r. z zastrzeżeniem, że wykonanie przebudowy strefy wejściowej do
budynku KZK GOP w Katowicach w stanie gotowym do użytkowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać do dnia 27.10.2014 r..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 20% zamówienia
podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.26.28.00-9, 45.11.12.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3,
45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.26.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.30.00-4.
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: 08.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania
ofert
III.2) ZALICZKI
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 zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie posiadania niezbędnej
wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia przez co należy rozumieć wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty odpowiadające swoją wartością Zamawiający uważa roboty budowlane za co najmniej 900.000 zł
brutto każde (słownie: dziewięćset tysięcy zł); za roboty odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uważa roboty budowlane polegające na wykonaniu prac
remontowych, przebudowie lub budowaniu nowych obiektów obejmujących branże: budowlaną, sanitarną oraz elektryczną.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt III.4.1. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm./, w zakresie:
- kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiadającymi aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwych izbach
samorządu zawodowego,
- kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz posiadającymi aktualne
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zaświadczenia o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego,
- kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń elektroenergetycznych, oraz
posiadającymi aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego,
UWAGI!
1. Jedna osoba może spełniać wszystkie powyższe wymagania.
2. Osobą/kandydatem na stanowiska wymienione powyżej może być obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa
Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nabył prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt III.4.1. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie sytuacji finansowej,
przez co Zamawiający rozumie, że Wykonawca posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt III.4.1. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
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;
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;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego
podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie 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 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;
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 ubezpieczenia 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
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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 10 i 11 ustawy, wystawioną 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) 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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 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)
1. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania zasobów do dyspozycji Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
powołuje się na zasoby tych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych.
2. Wykaz - Załącznik nr 3 do SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub
przed notariuszem.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym 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. Mają odpowiednio zastosowanie terminy wystawienia dokumentów określone w pkt III.4.3.
5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przedstawić dokumenty
wymienione w pkt III.4.2.
b) warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać wspólnie. W tym celu w odniesieniu do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
pozostałych dokumentów wymienionych w pkt III.4.1., Wykonawcy mogą złożyć wspólnie jeden dokument,
c) każdy z Wykonawców musi złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt III.4.4., albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

5z6

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy:
1) Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy będących następstwem:
a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcę.
b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość
wykonania lub trwałość przedmiotu umowy.
c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe, którego realizacja ma wpływ na
termin wykonania umowy.
d) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
2) Zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy ( np. urzędowa stawka podatku VAT ).
3) Zmiany wynikające ze zmniejszenia wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie rozwiązań lub robót
zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej.
4) Zmiany wynikające z wystąpienia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać.
5 ) Zmiany wynikające z zastosowania materiałów innych niż wskazane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ale o lepszych parametrach technicznych i pod warunkiem,
że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053
Katowice, ul. Barbary 21A, I piętro, pokój 138 (Wydział Zamówień Publicznych).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2014 godzina 10:30, miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój 014 (kancelaria).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

2014-04-28 12:50

