Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.ugwejherowo.pl

Wejherowo: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy
Wejherowo
Numer ogłoszenia: 92380 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wejherowo , Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,
woj. pomorskie, tel. 058 6779701, faks 058 6779700.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowych punktów
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje : Zadanie nr 1: Bieszkowice, Gniewowo, Gowino, Nowy Dwór
Wejherowski, Sopieszyno, Ustarbowo, Zbychowo; Zadanie nr 2: Bolszewo, Gościcino, Góra,
Kąpino, Łężyce..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców
wniesienia wadium w wysokości: Wadium dla Części I 1500,- zł słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych, Wadium dla części II 5000 zł słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Termin wniesienia
wadium. 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za
wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. W celach informacyjnych
oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej
Wykonawca załącza do oferty, b) wnoszone w innych formach niż pieniądz, oryginały
dokumentów należy złożyć w formie oryginału i kopii (przy czym kopia dokumentu winna
być trwale spięta z ofertą, a oryginał luzem, gdyż będzie podlegał zwrotowi) w jednej
kopercie. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium S.A. Nr konta: 80 1160
2202 0000 0000 6196 3934 z podaniem tytułu: wadium sygn. akt ZZP.271.19.2016.ZH
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo Część 3.
Formy wniesienia wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz.
1804). 2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być
wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. 13 ust. 5 SIWZ, w jakich
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w
ust. 3 lit. od b do e musi być wystawione na Zamawiającego. Gwarancja musi być podpisana
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać
zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za
pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że
podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 3) Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wadium wniesione przez jednego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

4. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt
2 niniejszego rozdziału. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wadium
wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 6. Inne postanowienia dotyczące wadium. 1) Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu
terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym
mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2) Zamawiający
żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 4 pkt 1 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
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 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena
spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie min. 10
punktów oświetlenia drogowego każda i wartości nie mniejszej niż 30.000,00
zł brutto każda. Spełnienie tego warunku będzie wystarczające dla ubiegania
się o udział w dwóch częściach postępowania. Wykonawca nie może sumować
ilości punktów oświetlenia oraz wartości z kilku robót o mniejszym zakresie
dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Zamawiający będzie
dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu robót
budowlanych przedstawionych przez Wykonawcę (w ilości i zakresie
niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku), wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem nazwy
i adresu Zamawiającego, przedmiotu zamówienia, terminu wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących ww. robót określających, czy te roboty
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - z
wykorzystaniem załączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena
spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena
spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena
spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



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.4.4) 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)
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp polegał będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W
przypadku udostępnienia zasobu wiedzy i doświadczenia (kiedy Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp polegał będzie na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) w
szczególności zobowiązanie winno określać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innymi
podmiotami, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6.
Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia składając następujące dokumenty: 1) Każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w ust. 2 i
9 niniejszego rozdziału. 2) Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego z podmiotów składających ofertę wspólnie, ustanawiające
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 3) Dokumenty, o których mowa w ust. 1

niniejszego rozdziału - winni złożyć wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólnie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 7. W przypadku
składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 9 niniejszego
rozdziału, dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. 8. Jeżeli Wykonawca
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ustawie Prawo
zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (zgodnie ust. 3 niniejszego rozdziału), a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty tych
podmiotów, wymienione w ust. 2 niniejszego rozdziału. W przypadku polegania na zasobach
innych podmiotów w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie
się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia (podwykonawstwo). 9. W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy
wraz z ofertą złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U.
2015r., poz. 184) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
do SIWZ.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 98
2 - Wydłużenie okresu gwarancji - 2

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła
następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wystąpienia konieczności
zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne
przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób

spełniających warunki określone w SIWZ. 3) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26
ust. 2b ustawy Pzp będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego
podwykonawcę spełniającego, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z
załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. 9
SIWZ. 4) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy
lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy
których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 5) Wystąpienia konieczności zmian osób
Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie
swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne
spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia
wniosku Zamawiającego. 6) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 2 ust. 5 umowy. 7) W
zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na
zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy. 8) Wystąpienia konieczności
wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b)
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego), c) zmiany danych teleadresowych, d) rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 10) zmiany w zakresie rozliczenia
przedmiotu umowy 11) W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych
w pkt 1 do 9 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o
czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość
wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, jeśli: 1) są korzystne
dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie
eksploatacji przedmiotu umowy. 2) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w
gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej, 3) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów,
lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji
projektowej, 4) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w
ofercie, dokumentacji projektowej, 5) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu
umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 7. Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego jak również
zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to,
przykładowo, okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 2)
powodujące poprawienie parametrów technicznych; 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z
uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 8. Wszelkie zmiany
do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem
nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.ugwejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Wejherowo Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.05.2016 godzina 11:45, miejsce: Urząd Gminy Wejherowo. Osiedle Przyjaźni 6, 84200 Wejhrowo.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Bieszkowice, Gniewowo, Gowino, Nowy Dwór
Wejherowski, Sopieszyno, Ustarbowo, Zbychowo;.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bieszkowice,
Gniewowo, Gowino, Nowy Dwór Wejherowski, Sopieszyno, Ustarbowo, Zbychowo;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 98
o 2. Wydłużenie okresu gwarancji - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Bolszewo, Gościcino, Góra, Kąpino, Łężyce..





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bolszewo,
Gościcino, Góra, Kąpino, Łężyce..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 98
o 2. Wydłużenie okresu gwarancji - 2

