govpVindex.php?ogloszenie=show&porlcja=
httpt/b40.portal.u4.

Adres strony internetowej,na której zamaw|Blącyudostępn|aspecyflkacjęIstotnychWarUnkówzamówienia:
www.bip.minskmazowiecki.pl

Mińsk Mazowiecki:PRZEBUDoWAUL|oYLEŚNEJ l Ks|ĄżĘcEJW
sToJADŁAcH. |||ETAP
Numerogłoszenia:29236. 20.t6; data zamieszczenia:10.02.2016
oGŁosZEN|E o ZAMÓW|EN|U- robotvbudow|ane
zamieazczanie ogloszenia: obowiązkowe'
oglośzenie dotycfyi
M zańóWieniapubIicznego
!zawarcia umowy ramowej
systemuzakupów(Dsz)
! ustanowi€ n iadynamicznego

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY
|. 1) NAzvvAI ADRES: Gmina[4ińskMazowiecki, u|'chełrnońskiego
14, 05-300MińskMafowiecki'woj.
mazowieckie,
tel.025 7582851,faks 025 7582489.
Adr.g strony internetowei zamawiającego:www.minskmazowiecki.p|
|. 2} RoDzA| zA|ll|lUv|A,ĄcEGo: Administracjasamożądowa'

sEKcJA ||:PRZEDM|oTzAMÓw|EN|A
||.1)oKREŚLEN|E PREDMIoTU ZAMÓW|EN|A
||.1.1)Nazwanadanazamówieniuprzez zamawia|ącego:
PRZEBUDoWA UL|CY LEŚNEJ I Ks|ĄzĘcEJ
W sToJADŁAcH - ||1ETAP
||.l.2)Rodzajzamówienia:robotybudowlane'
jest
||'1.4)okleś|enieprzedmiotuolaz wie|kości
|ubzak.oguzamówi.niai Przedmiotem
zamÓWienia
wykonaniepżebudowyu|icyKsiąfęcejw stojadłach
na odcinkuod działkinr 22915do działkinr 299/8o
długoŚci
około470 m' z zakresupŻebudowywyĘczasię' wykonar€ w popżednich|atach'pŻebudowy
irfrastrukturye|ektroenergetycznej
i te|ekomunikacyjnej.
szczegółowyzakres prac przedstawiaprzedmiar
robót faĘczony do niniejszegopostępowania.|ńegra|nączęściąopisu Przedmiotuzamówjeniastanowią
niżejwymienionezaĘczniki:-Dokumentacjaprojektowa-Pzedmiar robót -srcfegółowa specyfikacja
techniczna..

[.r.5)
E przewidui€ się udzie|eniezamówień uzupełniaiących:
okreś|enieprzedmiotuolaz wie|kości
tub zakr.su zamówioń uzupełnia|ących
Pżewidujesię moż|iwość
udzie|enia
zamówienia@upełniającego
do 50%wartości
zamÓwienia
podstawowego'
po|egającego
na powtóżeniutegosamegorodzajuzamóWjenja,
na podstawieodrębnej

I z8
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gov.pl/index.php?ogloszenie=show&poz
http://b40.portal.u4.
umowyw trybiezarrńwieniaz wolnejręki'na podstawieań. 67 ust' 1 pkt.6 |,stawy
I|.1.6)
w8pó|nys,łownik
zamówień(cPV):45'11'10'00-8.
45'23'33'20-8,
45.23.31'20-6.
||.1.7)cry dopuszcza się złożen|e
ofeńy częściowej:
nie,
|l.1.8)czy dopuszcza 5ię złoźenie
ofeńy wa.iantowej:nie'
|l.2)czAs TRWAN|AZAMÓW|EN|ALUB TERM|NwYKoNAN|A: zakończenie:o1'07'2016'

SEKCJA III:INFORMACJE O CHARAKTERzE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
.1)WAOTUM
|nformacjana tematwadium:1'Przystępując
do ninejszegopostępowanakażdyvlykonawcazobowiązany
jest Wnieść
Wadiumw wysokości
6000.00.zł(słownie|
szeŚćtysięcyzłotych)'
2'Vwkonawcamożewnieść
wadiumjednej|ubki|kuformachprzewidzianych
w ań' 45 ust'6 L]stawy
Pzp, tj.:1)pieniądzu,
2)poręczeniach
bankowych|ubporęczeniachspółdfie|cfejkasy osfcfędnoŚciowo - kredytowej'z tym że po.ęczeniekasy
jestzawsfe polęczeniempieniężnym'
3)gwarancjach
bankowych'
4)gwarancjach
ubezpiecŹeniowych'

s)po|ęczeniachudzie|anychprzefpodmioty'októrychmowawań'6bust'5pkt2ustawyfdnia9listopada
(Dz' U' z20o7|' N| 42' pÓz' 275 ze n')'
2000t o utworzeniu
Po|skiejAgenc]iRozwo]uPrzedsiębiorczości
jest wnieść
3.VWkonawca
zobowiązany
wad.umprzedupływem
terminuskfadaniaofeń' 4'Wadiumw
pieniądzurE|eżywnieśćpJze|ewemna kontozarrtawiającego:Bank spółdzie|czyw Minsku l'lazowieckimNr
jakotelmin
52 9226 000500008035 20000040 5'W przypadku
wadiumwnoszonego
w pjeniądzu'
wniesieniawadiumprzyjęiyzostajeterrnin!,Żnania
kwotyna rachunku
zamawiającego'
6'W przypadku
potwierdzającego
wniesieniawadiumw formieinnejniżp]enjądz.oryginał
dokumentu
wniesienie
wadium
M|eŹyzłołÓ pŻed upływem
terminuskładania
ofeń w siedfibie rnawiającego
UrządGm.nyMińsk
pok' 102,a kserokopiędokurnentu
Mazowieck.u|'chełmcńskiego
14 05.300M.rBk|\4afowieckiw
kance|arii
poświadcfoną
za zgodność
z oryginałem
naTeży
zaąc4ć do ofeńy'7'Niewniesienie
wadiumw telminielubw
sposób ok|eŚ|ony
W s|Wz spowodujewyk]uczenie
Wykonawcyna podstawieań' 24 ust' 2 pkt2 ustawy
Pzp.
Il.2) ZALICZXI

|||.3}
wARuNK|UDzAŁuW PosTĘPoWAN|u
oRAzoP|ssPosoBu ooKoNYwAN!Ą
ocENY
sPEŁNt/ĄN|A
TYCH WARUNKÓW
|||.3.l ) uprawnieniado wykonywaniaokreś|onei
dziala|ności
|ubczynności'ieźe|iprzep|sy
prawanakładają
obowiąfek ich posiadania
opis sposobu dokonywdniaoceny sp€ ł niania |ego warunku
postępowaniu
posiadaniauprawnień
zamawiający
w niniejszym
niewymagaudokumentowania
do
jeże|iprzepisyprawanakladają
wykonywania
okreś|onej
|ubczynności'
działa|ności
obowiązekich
posiadaniaiWarunekten będz]espełniony
pżezwykonawcę'jeże|ifbżyw|azz ofer1ą

2za
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httpi/Azp0.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&
oświadczenie
o spełnieniu
warunkówudziału
W postępowaniu
zgodniez ań' 44 ustawy(zaĘcznik2
do SIV\rf);
|||.3.2)
wledza i doświadczenie
opis sposobu dokonywaniaoceny spełnianiatego walunku
postępowaniu
posiadaniawiedzyi
zamawiający
w niniejszym
nieWymagaudokumentowania
jeże|izłoży
przezWykonawcę'
dośWiadcfenia;
Warunekten będf]espełniony
w|azz ofeńą
oświadczenie
o spetnieniu
warunkówudziału
w postępowaniu
zgodniez ań' 44 ustawy(faĘcznik2
do sl\Ąu)]
u|.3.3)Potencjałtechnicfny
opis sposobu dokonywaniaoceny spełnianiatego wa.unku
postępowaniu
posiadaniapotencjału
Zarnawiający
w niniejszym
niewymagaudokumentowania
jeże||
pzez wykonawcę.
złoŻy
w|azz ofeią
technicznego;
Warunekten będziespełniony
oświadczenie
o spełnieniu
warunkówudziału
w postępowaniu
zgodniez art' 44 ustawy(załącznik
2
do SlW4l
|||.3'4)
osoby fdo|ne do wykonaniazamówienia
opis 6posobu dokonywaniaoceny spełnianiatego warunku
jeże|i
za spełnjony
vlykonawcawykaże'żedysponujeIubbędzie
zamawiąącyuznawa|unek
dysponował
osobami,które będąuczestniczyć
w wykonywaniu
zamÓwienia,o|az przedstawi
niezbędnego
informacje
na tematich kwa|ifikacjj
zawodowych.
doświadczenia
do wykonania
pŻez n]eczynnościwraz
z informacjąopodstawie
zamówienia,a takfe zakresuwykonywanych
jednąosobąposiadającą
uPrawnienia
budowlane
do
dysponowania
tymiosobamitj':co najmniej
drogowej|ubodpowiadające
im uprawnienia
kierowaniarobotamibudowlanymiw
specja|ności
przepisÓwprawa'zamawiającyuznawarunekza
obowlązujących
wydanena podstawiewcześnjej
spełniony
na podstawieana|izyzłożonego
oświadcfenia
\ĄłkazosÓb do wykonaniazamóWienia
wzór stanowizał'4 do s|WZ
lll.3.5)Sytuacjaekonomicznai flnansowa
opis sposobu dokonywaniaoceny spełnianialego wa.unku
postępowaniu
wa|unku
Zamaw]ający
w nin]ejszym
niewymagaL'dokumentowania
spełniania
pŻez wykonawcę'jeżelizłcży
syiuacjiekonomicznej
i finansowej.
Warunekten będfiespełniony
w postępowaniuzgadnie
zarl' 44
wrazz ofeńąośWiadczenie
o spełnieniu
warunkóWudziału
ustawy(zaĘcznik2 do slwz);
|||.4)
|NFoRMAGJA o ośWnDczEN|AcH LUB DoKUMENTAoH,JAKIE MAJĄ oosTARczYć
wYKoNAWCY W CELU PoTW|ERDZEN|AsPEŁN|AN|AWARUNKÓW UDZAŁU W PosTEPoWANlU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
|||.4.1)
w zak.esie wykazaniaspełnianiaprzez wykonawcęwarunków' o których mowaw ań. 22 ust' 1
ustawy'oprócz oświadczenia
o spetnianiuwarunków udziatuw postępowaniuna|eł przedłożyć:
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httpi/,/b40.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszniFshow&porFja
. wykaz osób'

które

będą uczestniczyć w

wykonylvaniu zanńwienia, w

szczegó|ności

odpowiedzia|nych
za świadczenie
usł|.]g'
kontro|ę
wraf
J.akoŚci|ubkierowanierobotamibudow|anymi,
z informacjami
na tematich kwa|ifikacji
zawodowych'doświadczenia
i wyksfałcenianiefbędnych
do
wykonaniazamówienia'a takżezakresuwykonywanychpŻez nie czynncści'oraz informacją
o
podstaw@do dysponowania
tymiosobami,
. oświadczenie'że osoby' które będą rczestniczyćw wykonywaniuzanńwienia, posiadająwymagane
jeŹe|iustawyMkładająobowiąfekposiadania
uprawnienia,
takichuprawnień;
|||'4.2)
W zak.esie potwierdzenianiepod|egania
wyk|uczeniuna podstawieań. 24 ust. ,l ustawy'
należypŻedłożyć:
. ośw|adczenie
o brakupodstawdo wyk|uczenia;
. aKualny odpis z wlaściwegorejestru |ub z centra|nejewidencjii informacjio działa|ności
jeże|iodrębneprzepisywymagająwpisudo lejesku |ubewidencji,w ce|uwykafania
gospodarczej,
brakupodstawdo wyk|uczenia
w oparcjuo ań' 24 ust. 1 pkt 2 ustawy'wystawjonyniewcześniej
nż
6 miesięryprzedupływem
terminuskładania
wnioskówo dopuszczenie
do udziału
w postępowaniu
o
udzie|enie
zamówieniaa|boskŁdaniaofeń:
. aKua|ne zaświadczeniewlaściwegonacze|nikau|zęduskarbowego potwierdzające,że wykomwca
nie za|egaz oplacaniempodatków, |ubzaświadczenie,
że @yskałpzewidziane prawem a^/o|nienie'
odroczenie |ub rozłożeniena raty za|Ęłych platnośc.Iubwstrzymaniew całościwykorEnia declzji
WłaŚciwego
organu- wystawionenie wczeŚniejniż3 miesiącepżed upvwem terminuskładania
wnioskówo dopuszczenie
do udziału
W postępowaniu
o udzie|enie
zamówieniaalboskładania
ofeń;
. aktua|ne
zaświadczenie
właściwego
oddiałuzakładuUbezp'eczeń
społeczrrych
|ubKasy Ro|njczego
Ubezpieczenia społecaego potwierdfające.że wykoMwca nie zA|ega f opłacaniemskładek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczrE' |ub potwierdzenie, że @yskał przewidziarE prawem
a^/olnienie'odrocfenie |ub roz|ożeniena raty za|egłychptatności|ub wstrzyrnanie w całości
wykonaniadecyfjiwłaŚciwegoorganu. wystawionenie wcześniej
niż3 miesiąceprzed u8wem
terminuskładania
wnioskówo dopusfcfeniedo udfiału
W postępowaniu
o udfie|enie
zamówieniaalbo
składania
ofert;
|||.,ł.3)
Dokumeńtypodmiotówzag]anicznych
Jeże|ilvykonawca ma gigdzibę |ub mieisco zamiBzkania poza teryto.ium Rzeczypo6po|itei Po|skiej'
orzedktada:
|||.,|.3.1)
dokumgntwyśtawiony
w kraiu' w którym ma s|edzibę|ubmie.iscezamleśzkania
potwierdzaiący' że:
- wystawionynie wcześniej
. nie otwańojego |ikwidacjj
ani nie ogłoszonoupadłości
niż6 miesięcy

4rB
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htĘ://bzpo'pońal'u4.govpl/index.php?ogloszenie:show&p
przedupływem
terminuskładanja
wnioskówo dopuszczenie
do udfiafuw postępowaniu
o udzid|enie
zamówieniaa|boskładania
ofert:
. niezalegaz uiszczaniempodatkóW'opłat'składekna ubezpieczenie
społecznei zdrowotnea|boże
uzyskałprzewidzianeprawemzwo|nienie,
płatności
odroczenie|ubrozłoŹenie
na raty za|egłych
|ub
wstrzymanjew całości
wykonaniadecyfji właściwego
organu- wystawionynie wczeŚniejniż3
miesiąceprzed upvwemterminuskładanja
wnioskówo dopuszczenie
do udziału
w postępowaniu
o
udzie|enie
zamówjeniaa|boskfadaniaofeń:
|||.4.4)
Dokumentydotycząceprzyna|eżności
do tej samej grupy kapitalowei,
. |istapodmiotówna|eżących
do tej samej grupykapitałowej
w rozumieniu
ustawyz dnia 16 |utego
2007 r. o ochroniekonkurenc].i
i konsumentówa|bo informacjio tym' że nie należydo grupy
kapitałowej;
t.6)|NNEDOKUMENTY
Innedokumontyniewymienionew pkt lll,4)albo w pkt lll,5)
1)Vvypełniony
(zat' n. 7
formu|arz
ofeńowy(zał.nr 1 do slwz) 2)Vwpełniony
zaączniko podwykonawcach
do s|Vuf)- jeże|idotyczy3)Kosztorysofeńowy(spoŻądzony
wedługprzedmiaru
robótstanowiącego
zał.nr
I do SIWZ

SEKCJA lV: PROCEDURA
M1) TRYB uDZELEN|A ZAMÓW|EN|A
v.1.1) Tryb udfieleniazamówienia:przetargnieograniczony.
M2} KRYTERLAOCENY OFERT
|V.2.1)Kryteriaoceny ofeń: cenaoraz innekryteriazwiązanez przedmiotem
zamówienia:
1-Cena-95
2 . okresgwa€ n cji . 5
N-2.21
L ] pr2ep.owadzona będzie aUkcja e|ektroniczna, adres strony.na któ|ej będzie prowadzona:

M3) Zt/lLANAUMOWY
przewiduiesię istolne fmiany postanowieńzawańej umowyw stosunku do tleścioferty,na
podstawiektórei dokonano wybolu wykonawcy:
Dopuszcza|nezmiany postanowieńumowyoraz okreś|enie
warunków zmian
|stotnepostanowjenia
umowyzawańe zostaływ załączniku
Nr 6 do s|Wz' zmianazawańejumowyw
stosunkudo treściofeńy'na podstawiektórejdokonanowyborujestdopuszcza|na
tylkoW p|zypadku:
l.Zmianyterminui zakresurealizacjiprzedmiotu
umowy:1)zmiany
spowodowane
warunkami
geo|ogicznymi'
atmosferycfnymi,
archeo|ogicznymi'
W szczególności:
a)k|ęskiży\/viołowe;
b)warunki
prowadzenie
przeprowadzanie
atrnosferyczne
uniemoż|iwiające
prób i sprawdzeń'
robÓtbudow|anych.
5zB
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ht1p|//bzpo.pońal'u4'gov'pl/index.php'oglosz€ n i€ = show&p
powietrfaponiżej-5st' c' Wiatruniemoż]iwiający
dokonywanie
odbiorów'w szczegó|noŚcii
temperatury
pracęmaszynbudow|anych'
gwaltowneopadydeszczu(obeManlechmury)'śniegu'
gradobicie'burfez
wyładowaniami
atmosferyczrrymi
c)niewypały
i niewybuchyi
d)wykopa|iska
a|cheo|ogiczne;
e)odmienne
od
pŻyjętychw dokumentacji
projektowej
(kategorie
gruntu'kurzawka,głazynarzutowe
warunkigeo|ogiczne
'
projektowej
warunkigruntoweitp');f)odmjenne
od pŻyjętych
w dokumentacji
warunkiterenowe'w
szczegó|ności
istnieniepodfiemnych
sieci,insta|acji,
uEądzeń|ubniezirMentaryzowanych
obiektów
(bunkry'fuńdamenty
budow|anych
itp')g)wykonanie
robótdodatkowych
|ubuzupełniających
Wpvwaj.ących
na
po
terminwykonaniazamówieniapodstawowego'
2)fmianybędącenastępstwem
oko|iczności
|eżących
pŻekafanieterenubudowypżef zamawiającego;
stroniezamawiającego'
w szczególnościi
a)nieterminowe
b)wstrzymanie
robót przezzamawiającego
Iubuprawnione
do tegosłużby;
c)koniecznoŚć
usunięcia
bĘdów
projektoweji
|ubwprowadzenia
zmianw dokumentacji
3)fmianybędącenastępstwem
dziatania
organów
pżez prawoterminówwydawaniaprŹef
administracji'
w szczegó|noŚci:
a)pŻekroczenie
zakreŚ|onych
jtp.;b)odmowawydaniapŻez orgaryadministracji
organyadministracji
decy4i' zea o|eć,,
uzgodnień
projektowej
wymaganych
decyzji'zezwo|eń,ufgodnieńna skutekbłędóww dokumentacji
c)inneprzyczyny
prowadfeniaprac' w
zewĘtrzne nieza|eżne
od zamawiającegooraz \il''ykonawcyskutkująceniernoż|iwością
-brakmoż|iwości
szczegó|ności:
dojazduoraz transpońumateriałów
na terenbudowyspowodowany
protestymieszkańców4)zmianaterminu
awariami'remontami
|ubpŻebudowami
dróg dojafdowych
rea|.zacj.umowy
fe wfg|ęduna:a)przedłużającą
5ię procedurępzetargowąb)wystą)ienie
oko|iczności,
których strorryurnowynie byływ stanie pżewidzieć'pomimozachowaniana|eżytej
starannoŚciW pzypadku
wystąpienia
którejko|wiek
z oko|iczności
wymienionych
terminwykonaniaumowymożeu|ecodpowiedniemu
pŹedh'żeniu'o czas niezbędrrydo zakończeniawykonyrvaniajej przedmiotuw sposób nalełty' nie dłużej
jednakniżo okrestMania tychokolicznoŚci'2'zmianasposobuspełnienia
1)zmiany
świadczenia
techno|ogiczne'
projektowej
w szczegó|nośc.:
a)odmienne
od pŹyjętychw dokumentacji
warunkigeo|ogiczne
(kategoriegruntu,kuŻawka'glazynaŹutoweitp')skutkujące
pŻedmiotu
niemoaiwoścjązrea|.zowania
umowyp|zydotychczasowych
fałożeniach
techno|ogicznych;
b)odmienne
od pzyjętychw dokumentacji
projektowej
warunkitercnowe'w szczegó|ności
istnieniepodziemnych
sieci' insta|acji'
ulządzeń.nie
(bunkry'
finwentaryzowarrych
obiektówbudowlanych
fundamenty.
ściany
szcze|neitp')skutkujące
przedmiotu
niemoż|iwoŚciązrealizowania
umowyprzydotychczasowych
założeniach
techno|ogicznych
|ub
rnateriałowych;
c)niedostępność
na rynkumateriałów
luburządzeńwskazanychw dokumentacji
produkcji|ubwycofaniem
spowodowana
faprzestaniem
z rynkutychmateriałów
|ubUrządzeń'
d)pojawienie
się na rynkumateriałÓw
|uburządfeńnowsfejgeneracjipoa,'/a|ających
na zaoszczędzenie
kos'ów rea|izacji
pąedmiotuumowy|ubkosztóweksp|oatacjiwykonanego
przedmiotu
umowy.e)konieczność
zrealizowania
robótprzyzastosowaniu
innychrozwiązańtechniczńyc|Vtechno|ogicznych
|ubmateriałowych
niŹwskazanew
pŻewidzianych
dokumentacji,
w sytuacji,gdybyzastosowanie
roa'viąfańgroziło
niewykonaniem,
wad|iwym
wykonaniem
robót|ubdoboreminnychroaviązańmieszczących
się w zakresieto|erancji
wskazanymprzez
zamawiającego
przeta|gowego'
na etapiepostępowania
projektupży
f)konieczność
zrea|izowania
zastosowaniu
innychrofr'viąfań
technicznych
|ubmateriałowych
ze wzg|ęduna zmianyobowiązującego
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bĘ://b40-portal'U.4'8oŁpl/ind€ x 'php?ogloszenie:sbow&poz
prawa3.zmianyosobowel)zmianaosób' przypomocyktórychVlykonawcarea|żuje
pŻedmiotumowym
inneosoby|egitymujące
sję co najmniej
równowafrrymi
up|awnieniami'
o którychmowas|Wz; 2)zmiana
przedmiotumowyna inneosoby|egitymujące
osób, przypornocyktórychzamawiający
|ea|izuje
się co
przypomocy
najmniej
równoważnymi
uprawnieniami'
o którychmowaw sIVff; 3)zmianapodwykonawcy'
porównywa|nym
któregovWkonawcawykonujeprzedmiotumowyna innego- dysponującego
co najmniej
doświadczen]em'
i osobowym(podWarunklem
zgłoszenia
i po
technicznym
odpowiedniego
Potencjałem
akceptacjiprzefzamawiającego)4)|ofsferzenieub fmnie]szenie
zakresupodwykonawstwa
w porównaniu
do wskazanegow ofelcjewykonawcy'4'Pozostałe
zmiany1)siłaWyższauniemoż|lwiająca
wykonanie
przedmiotu
pŁtności
urnowyzgodnief sIWz] 2)fmianasposoburoz|iczania
umowy|ubdokonywania
na
przedmiotu
Źecz V\rykonawcy;
3)|e4gnacjap|zezzanawiającegoz |ea|izacji
części(niewięcejnif 10o/o)
przysługujące
przyczym
umowy. w takimprzypadkuwynagrodzenie
Wykonawcyzostaniepomn]ejszone,
zamawiąącyzap|aciza wszystkiespełnione
śWiadczenia
oraz udokumentowane
kosfy' któ.e VWkonawca
poniósłw a,viązkuz wynikającymi
z umowyp|anowanymi
4)innanżwymjenione
Świadczeniami;
siławyższa
(zdaŻeniezewnętŻne'niemoŹ|iwe
do pżewidzenia
i do fapobieŹenia)
uniemoŹ|iwiające
wykonanie
pzedmiotuumowyzgodniez s|\/vzi dokumentacją
s)faisinieniaomyłkipisarskiej|ubrachunkowej;
o)powstania
rozbieżności
lub niejasnoŚciwlofumieniupojęću4tych w Urnowie'którychniebędziemoŹrra
usuĘćw innysposób' a zmianabędzieumoż|iwiać
i doprecyzowanie
usunięcie
rozbieŻności
Umowyw celu
jednoznaczrEj
jej zapisówPŻez stronys.Niestanowizmianyurnowyw rozumieniu
interpretacji
art, 144
ustawyPrawozanńwieńpub|icznych:
1)zmianadanychzwiązanych
z obsługą
administracyjno-organizacyjną
potwierdzających
płatności
Umowy(np'zm.ananr rachunkubankowego'fmianadokumentów
uregu|owanie
wobecpodwykonawcÓw);
2)zmianydanychte|eadresowych'
zmianyosób wskazanychdo kontaktówmied4
paragrafie(z wyłączeniem
pod
strommi;Zmiany,o którychmowaw niniejszym
ust' 5) sądopuszcza|ne
przedstawienia
przezstronę.nformacji
warunkiem
o proponowanej
zmianiewrazze stosownym
LĘasadnieniem
oraz pod warunkiem
zachowania
formypisemnejpopzez zawarciestosownegoaneksudo
umowypod rygolemnieważności
wprowadzonej
zmiany,zmianana wniosek\Ą/ykonawcy
wymagazgody
zamawiającego'
M4) INFORMACJEADMINISTR.ACYJNE
lV.4.,|)
Adres strony internetowej'na którejjest dostępnaspecyfikaciaistotnychwarunków
zamówienia:www.bio'minskmazowiecki.
oI
specyfikacjęistotnychwarunków zamów|eniamożnauzyskaćpod adresem:UrządGminyMińsk
Mazowieckiu|'chełmońskiego
14.05.300lMińskMafowieckipok' 11
|V4.4)Terminskładaniawniosków o dopuszczeniedo udziałuw postępowaniu|ubofeń: 25'02,2016
godzina10:00,miejsce:UrządGminy|Vlińsk
Mazowiecku| chełmońskego
14' 05-300MińskMazowecki
pok.102.
|V4.5)Terminzwiązaniaofeńą| okresw dniach:30 (od ostatecznego
terminuskładania
ofeń)'
M4.1G)|nformacjedodatkowe'w tym dotycfące finansowańiaprojektu/prog.amu
ze środkówUnii
Europejskiej:niedotyczy.
'l
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lv.4.l7) ęy przelYidu|e6Ę un|etYaźn|onhpoatępow.n|a o udŹ9|on|9zrmówionb, w prżYpądku
nioprztżnania środkółrpochodzących z budżotutJn||Eu.opeFk|oj or.2 n|opod|.gających żYrotowi
śtodkotvz pomocy udzie|oneJprzoz p.ństw. członkow9kl9EuropoFk|€go Poi@uńigńia o wo|nym
Hand|u (EFrA}, Kóro miałybyć pr.eznaczono na 8f|naBowanio całości|ub częóci zarńYrienia: nie
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