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Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na budow ę sieci kanalizacyjnej K-9 w Kostrzynie.  

Numer ogłoszenia: 54344 - 2016; data zamieszczenia:  10.03.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:   
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Komunalny , ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 
0618178239, faks 061 8970908. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kostrzyn.wlkp.pl, www.zkkostrzyn.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przetarg nieograniczony na budowę sieci 
kanalizacyjnej K-9 w Kostrzynie.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 
budowa sieci kanalizacyjnej K-9 w Kostrzynie, polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót CZĘŚĆ 
I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach Kórnicka, Liliowa, Modrakowa 
w Kostrzynie, dz. nr ewid. 2283, 1556/62, 1556/14, 1556/13, 1575/37, 1575/61, 1575/6, 1575/64, 1575/41, 
1575/32. Szczegółowy zakres zamówienia Rurociąg sieci grawitacyjnej PCV Ø 250 o długości 385m, średnia 
głębokość 3,25 m, studnie betonowe Ø 1000mm - 14 sztuk. Przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV Ø 160 o 
długości 80m, ilość 15 sztuk. Kosztorys ofertowy Załącznik nr 6 CZĘŚĆ II Budowa sieci kanalizacji 
grawitacyjnej wraz z przyłączami zlewnia K-9 w ulicach Liliowej K-9-1, Malwowej K-9-2, Makowej K-9-3, 
Modrakowej K-9-4, w Kostrzynie. Szczegółowy zakres zamówienia: K-9-1 - rurociąg sieci grawitacyjnej PCV Ø 
250 o długości 162m, średnia głębokość 2,40 m, studnie betonowe Ø 1000mm - 4 sztuk.K-9-2 - rurociąg sieci 
grawitacyjnej PCV Ø 200 o długości 80m, średnia głębokość 1,65 m, studnie betonowe Ø 1000mm - 4 sztuk.K-
9-3 - rurociąg sieci grawitacyjnej PCV Ø 200 o długości 225m, średnia głębokość 1,80 m, studnie betonowe Ø 
1000mm - 9 sztuk.K-9-4 - rurociąg sieci grawitacyjnej PCV Ø 250 o długości 105m, średnia głębokość 2,80 
m,studnie betonowe Ø 1000mm - 5 sztuk. łącznie długość sieci kanalizacji grawitacyjnej części II 572m 
Przyłącza kanalizacyjne - K-9-1 - 2 sztuk o łącznej długości 22m. Przyłącza kanalizacyjne - K-9-2 - 10 sztuk o 
łącznej długości 83m.Przyłącza kanalizacyjne - K-9-3 - 17 sztuk o łącznej długości 148m.Przyłącza 
kanalizacyjne - K-9-4 -9 sztuk o łącznej długości 55m. Łącznie przyłączy kanalizacyjny części II w ilości 38 
sztuk o długości 308m. Kosztorys ofertowy Załącznik nr 6a Zastosowane materiały 1.Kolektor grawitacyjny z 
rur kanalizacyjnych PCV klasy S lite o średnicy 250/7,3mm i 200/5,9mm o złączach kielichowych 
uszczelnionych uszczelką gumową.2. Studzienki rewizyjne monolityczne z betonu C35/45, Ø1000. 3. Włazy 
żeliwne typu ciężkiego z balastem betonowym, z uszczelką gumową; 4. Przyłącza należy wykonać z:4.1.rur 
PCV o średnicy 160/4,7 mm 4.2.przykanaliki zakończone na posesjach studnią rewizyjną PCV Ø 425mm 
4.3.studzienki rewizyjne PCV Ø 425 zaopatrzone w przykrycie z pokrywą żeliwną ustawioną na płycie 
odciążającej z betonu B-30. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy a)Geodezyjne wytyczenie trasy sieci 
kanalizacyjnej; b)Opracowanie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego Oznakowanie 
i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym d)Wykonanie inspekcji przy użyciu kamery sieci 
kanalizacyjnej i załączenie nagrania na płycie DVD e)Wykonanie i załączenie protokołów z wykonania 
zagęszczenia gruntu f)Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz g)Wykonanie inwentaryzacji urządzeń 
podziemnych - 5 egz. h)Przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Załączenie protokołu odbioru dróg 
potwierdzonego przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego ds. drogownictwa i)Uzyskanie oświadczeń właścicieli 
posesji na których będą wykonywane przyłącza kanalizacyjne o braku uwag do wykonanych prac 
j)Przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zagospodarowanie lub zutylizowanie nadmiaru 
ziemi pozostałej z wykopów k)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód zaistniałych na 
terenie budowy, w tym z tytułu zdarzeń losowych powstałych od dnia protokolarnego przekazania terenu 
budowy do dnia protokolarnego odbioru robót, jak również pełną odpowiedzialność kontraktową z tytułu 
realizacji umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji jakości oraz odpowiedzialność deliktową. 



l)Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych 
przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i osób zatrudnionych. Ł)Ponoszenie 
kosztów doprowadzenia wody, energii elektrycznej, itp. do placu budowy oraz pokrywania wszystkich kosztów i 
opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. m) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej.n)Stosowanie materiałów i urządzeń 
posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność 
eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy.o)Skompletowanie wszystkich dokumentów (protokołów, 
certyfikatów, atestów itp.) i przekazanie ich Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.p)Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu 
prac jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.r)Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód. UWAGI 
1)Wszystkie nazwy producentów materiałów, urządzeń itp. użyte przypadkowo w dokumentacji projektowej, w 
przedmiarach robót oraz innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako informacje pomocnicze. 
Możliwe jest stosowanie produktów innych producentów spełniających kryteria i wymogi określone za pomocą 
parametrów technicznych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót.2)W przypadku zaistnienia konieczności w trakcie trwania realizacji robót zastosowania robót lub 
materiałów zamiennych i dodatkowych w sytuacjach uzasadnionych w protokole konieczności na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy i za obustronną zgodą, wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie 
cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku w oparciu o analizę i wycenę własną z 
zachowaniem stawek określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych 
katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu.. 
II.1.5)  
V przewiduje się udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające to zamówienia polegające wyłącznie na powtórzeniu tego 
samego rodzaju robót, które objęte były zamówieniem podstawowym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.26.22.20-9. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2016. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 
13.000,00 zł. Słownie: trzynaścietycięcyzlotych00/100. 
III.2) ZALICZKI  
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 żeli przepisy prawa 
nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga posiadania 
przez Wykonawcę uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 
III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
2) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia, 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa sieci 
kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami o długości powyżej 500 mb. każde (dotyczy sieci kanalizacji 
grawitacyjnej). Zamawiający uzna realizacje robót polegającą na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej, oraz 
dysponował odpowiednimi dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i 
prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie 
zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Oferty, wykaże, ze w wymaganym 



okresie zrealizował co najmniej dwa zamówienia dotyczące budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 
powyżej 500 mb. każde, oraz załączy do niego dokumenty potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. Zamawiający informuje, że dowodami, o których mowa zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 
III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do 
realizacji przedmiotu zamówienia - jednak nie precyzuje szczegółowych warunków na okoliczność spełnienia tego 
wymogu. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
4) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającymi warunki 
określone w postanowieniach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409, ze zm.), posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do 
kierowania robotami budowlanymi, w tym: kierownikiem robót do kierowania robotami instalacyjnymi (budowa 
sieci) branży: wodociągowo-kanalizacyjnej. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z Art.104 Ustawy Prawo budowlane tekst jedn.: Dz. U. z 
2013 r., poz. 1409, ze zm.) w myśl którego osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały 
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 
zakresie. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania 
kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 
394, ze zm.). Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania 
osobami przedstawi wykaz, złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez te osoby, oraz poda daty ważności 
zaświadczeń. Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia musi zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w 
postępowaniu, jeżeli wykaże, ze dysponuje osobami do kierowania robotami wynikającymi z przepisów 
załączając odpowiednie uprawnienia. a) Wzór wykazu wraz z oświadczeniami, że wskazane w wykazie osoby 
posiadają wymagane uprawnienia stanowi załącznik nr 4 do oferty. b) Za zgodą Zamawiającego, w 
uzasadnionych sytuacjach zarówno przed udzieleniem zamówienia jak i trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza 
się możliwość zmian osobowych kierowników budowy lub kierowników robot branżowych, po dostarczeniu 
odpowiednich dokumentów oraz przy spełnieniu określonych do przedmiotowego postępowania wymagań. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca dysponował odpowiednimi środkami lub posiadał zdolność kredytową, w 
wystarczającym zakresie. Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi 
informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę min. 300 000,00 zł. 
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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 
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; 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 



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; 
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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 
przedło żyć: 
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; 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli 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, 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; 
III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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; 
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 – 95 
2 2 - okres gwarancji i rękojmi - 5 
IV.2.2)  
  przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
Nie są dopuszczalne zmiany postanowień niniejszej umowy lub wprowadzenie nowych postanowień, 
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich 
zmian określonych poniżej Zmiany obowiązujących przepisów pociągającej za sobą zmianę postanowień 
umowy, Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. W przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez 
zmiany wynagrodzenia netto, Zmiany sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia mającej wpływ na 
wysokość, wynagrodzenia, harmonogram robót inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, nie 
wykraczające poza zakres świadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zmiany, te 
mogą dotyczyć zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 
elementu robót budowlanych, aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmiany 
wymiarów położenia lub wysokości części robót budowlanych, zmiany w kolejności i terminach wykonania 
robót budowlanych, zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod 
warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, rezygnacji z wykonania 
części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany terminu 
zakończenia prac tylko i wyłącznie z przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego. Jeżeli zmiana, o 



której mowa w pkt. 3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót 
budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 
wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę lub braku takiej konieczności oraz przedmiar i 
niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do 
realizacji przez Zmawiającego. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3 jest złożenie wniosku 
przez stronę inicjującą zmianę zawierającego e opis propozycji zmiany, f uzasadnienie zmiany, g obliczenie 
kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na 
wynagrodzenie Wykonawcy, h opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. Zmiany, 
o których mowa w pkt. 3 mogą być wprowadzone, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności i 
obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji użytkowania obiektu, j poprawa wartości lub 
podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,k zmiana obowiązujących przepisów, l podniesienie 
bezpieczeństwa wykonywania robót, m usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu, n opóźnienia, utrudnienia, 
zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi 
Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, o zaistnienie 
nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo 
niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 
kontynuowanie umowy na przewidzianych w nich warunkach, p siła wyższa. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
kosztorysowego może wynikać ze zmiany ilości robót, dostaw i usług ustalonych w oparciu o obmiar robót 
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
Podstawę obliczenia kosztów zmiany wymagającej zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku gdy 
zmiany te będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót, stanowić będzie projekt zamienny oraz c kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen 
jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż 
średnie ceny ogólnie przyjęte dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub d 
kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych 
robót budowlanych, ceny ogólnie przyjęte dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 
Zmiana terminu wykonania robót może mieć miejsce w przypadku wstrzymania lub przerwania robót, 
znajdującego potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym 
dokumentem wskutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych 
zdarzeń losowych m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych, zawieszenia robót przez 
Zamawiającego, wystąpienia konieczności prowadzenia prac archeologicznych lub awarii uniemożliwiających 
wykonywanie robót, zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy, siły wyższej, W takich przypadkach, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas 
uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia 
do stanu przed wstrzymaniem robót, na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte 
odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu Wykonania 
nieprzewidzianych robót zamiennych lub dodatkowych - o czas niezbędny na ich wykonanie i przeprowadzenie 
formalności prawnych z tym związanych,Zmiany prawa lub obowiązujących norm w okresie obowiązywania 
umowy wywołujące konieczność zmiany zakresu robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego 
przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy 
przez Wykonawcę w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 
Zmiany danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu 
akceptacji Zamawiającego), Zmiany w zakresie udziału podwykonawcy oraz innego podmiotu uczestniczącego 
w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca - wyłącznie na pisemny 
wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów 
określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej 
procedury przetargowej, Korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich, Zmiany nieprzewidzianych 
okoliczności formalno-prawnych, Zmiany warunków płatności za zgodą Zamawiającego, Jakiekolwiek zmiany 
umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy, z wyjątkiem Zmiany wartości umowy z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT 
Zmiany adresu do korespondencji. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.kostrzyn.wlkp.pl , www.zkkostrzyn.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakład Komunalny, ul. 
Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  31.03.2016 
godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, Sekretariat. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny m 
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


