Budowa toru rowerowego - DIRT
Wpisany przez Administrator
czwartek, 27 czerwca 2013 15:45 - Poprawiony czwartek, 13 listopada 2014 14:07

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

www.chrobry-glogow.pl

Głogów: Budowa toru rowerowego - DIRT na terenie obiektów Chrobrego Głogów S.A.
Numer ogłoszenia: 248908 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.)
, ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 8356193, faks 76 8356884.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrobry-glogow.pl
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Chrobry Głogów S.A..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa toru rowerowego - DIRT
na terenie obiektów Chrobrego Głogów S.A..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia:
Wykonanie toru rowerowego składającego się z ziemnych przeszkód (materiał budulcowy dla
ziemnych przeszkód znajduje się na terenie CHROBRY GŁOGÓW S.A.) wraz z drewnianą
rampą startową. Rampa ma mieć zjazdy na dwóch poziomach dla początkujących i
zaawansowanych zawodników. Przebieg trasy toru rowerowego Dirt kończy tor rowerowy
Pumptrack. Ziemny, rowerowy plac zabaw PUMPTRACK składa się z garbów, zakrętów
profilowanych oraz małych hopek ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie
się i utrzymanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę,
po której można jeździć w obu kierunkach..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

· powtórzenie tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z przedmiotem zamówienia
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.11.27.20-8.

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: Okres w dniach: 45.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 1.800 zł
słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100

III.2) ZALICZKI

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
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przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o nie dotyczy

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali roboty budowlane polegające na wykonaniu toru rowerowego o wartości min.
50 000zł brutto ;Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu
robót budowlanych i dowodów dot. najważniejszych robót potwierdzających, że roboty zostały
wykonane w sposób należyty ,oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone na zasadzie spełnia - nie spełnia.Zamawiający za
roboty najważniejsze rozumie roboty podobne do ujętych w rozdziale VI. pkt.1 ppkt 2 SIWZ

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

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

o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie :
a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia, b) kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na
listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a w odniesieniu do obywateli państw
członkowskich UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiednią decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
wykazu osób, które będą odpowiedzialne za realizację zamówienia oraz oświadczenia, że
osoby te posiadają wymagane uprawnienia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy a) dla zabezpieczenia
bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości
minimum 50.000,00 zł, b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł Ocena spełnienia warunku
będzie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową oraz na podstawie złożonego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od OC na wymagana sumę ubezpieczenia , dowodu jego opłacenia na
zasadzie spełnia - nie 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
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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:
- potwierdzenie
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;
- 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;
- 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, 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;
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- opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny
odpis z właściwego rejestru 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;
- wykonawca
powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu
na zasoby 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:
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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
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony załącznik nr 1 - formularz OFERTA 2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika
podmiotów występujących wspólnie, 3) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i
oświadczenia - jeśli uprawnienie tej osoby nie wynika z innych dokumentów dołączonych do
oferty, 4) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną. Suma wartości kosztorysów
winna stanowić cenę brutto za wykonanie zamówienia. 5) Kopia dowodu wniesienia wadium.
6)Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom.
7) Zobowiązania innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.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
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Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1) wykonawca może
dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w Ofercie, jedynie za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) wykonawca
z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się
kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego
specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy
(np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego
specjalisty jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających
z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany
kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla
danego specjalisty, 5) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas
opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli
takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu
następujących zobowiązań: a) przekazania Terenu Budowy, b) przekazania dokumentacji
budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych
wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany), c) przekazania
dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej Dokumentacji Projektowej,
d) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych
nieobjętych umową, e) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w Umowie. 6)
Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest
lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót
przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk
uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej e) opóźnienia, utrudnienia
lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, f) niewypałów i
niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, h) odmiennych od
przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka
itp.), i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych
nieuwidocznionych na mapach do celów projektowych. 7) Zmiana terminu wykonania tj.
rozpoczęcia i zakończenia Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, w przypadku wystąpienia
przedłużającej się procedury badania i oceny ofert oraz procedury odwoławczej 8) Zmiana
terminu wykonania tj. rozpoczęcia i zakończenia Przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje inna,
niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna,
finansowa lub techniczna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 9) Zmiana terminu wykonania,
wartości Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót
zamiennych, zamówień dodatkowych, uzupełniających 10) Jeżeli wystąpią zmiany będące
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : a)
wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia
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zmian w Dokumentacji Projektowej. 11) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem
działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 12) Jeżeli powstanie
konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności: a)
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, b) w przypadku konieczności zrealizowania
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż
wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący
wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp
techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej,
c) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 13) Zaistnieje
zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie
Wykonawcy, 14) Zaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z
zachowaniem zasady opisanej w SIWZ i ofercie Wykonawcy, 15. Zmiana Umowy nastąpić
może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie
propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie
zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania
zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 16. Warunkiem wprowadzenia zmian
do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie
umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję
techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.chrobry-glogow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chrobry
Głogów S.A. ul. Rudnowska 17B 67-200 Głogów sekretariat I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17B 67-200 Głogów
sekretariat I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

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

SIWZ - pobierz dokument

Załącznik 1: Przedmiar - pobierz dokument

Opis projektu toru rowerowego DIRT - pobierz dokument

Przekroje pionowe DIRT - P2 - pobierz dokument

Przekroje pionowe rampa P4 - pobierz dokument

Rzut poziomy DIRT - P1 - pobierz dokument

Rzut rampy P3 - pobierz dokument

Zagospodarowanie - pobierz dokument
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Wizualizacje - pobierz obraz1 , obraz2 , obraz3
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