
 
Ogłoszenie nr 576042-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.  

Zakład Komunalny: Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 

Parkowej w Gułtowach, gmina Kostrzyn. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie  

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej  lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich 

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. Poznańska  2 

, 62-025  Kostrzyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618178239, e-mail zakladkomunalny@o2.pl, faks 

618 970 908.  



Adres  strony internetowej (URL): www.zkkostrzyn.pl  Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

www.zkkostrzyn.pl  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: Nie  

Inny sposób: osobiście - złożenie dokumentów w Sekretariacie lub drogą pocztową  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie Inny sposób: Adres:  

Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na budowę sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Parkowej w Gułtowach, gmina Kostrzyn.  

Numer referencyjny: ZP.7.1.2018/PN  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie  



II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części: Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w ulicach Średzkiej i Parkowej w Gułtowach na działkach o numerach ewidencyjnych 45/10, 42/4, 

40, 27/42, 27/41. 27/57. Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie następującej infrastruktury 

podziemnej: 1. Sieć wodociągowa – z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11Ø 110 mm o łącznej długości ok. 523,18 m; 

2. Sieć wodociągowa z rur PE 100 RC PN 16 SDR 11 Ø 90 mm o łącznej długości ok. 20,15 m; 3. hydrant 

nadziemny – DN80 z zabezpieczeniem przeciw złamaniu – 5 szt. 4. przyłącze wodociągowe – z rur PE 100 RC 

PN 16 SDR 11 Ø 90 mm o łącznej długości ok. 2,23 m (1 szt). 5. Przyłącza wodociągowe – z rur PE 100 RC PN 

16 SDR 11 Ø 63 mm o łącznej długości ok. 106,68 m (8 szt).; 6. przyłącza wodociągowe – z rur PE 100 RC PN 

16 SDR 11 Ø 32 mm o łącznej długości ok. 164,20m (5 szt.). 7. Włączenie nowo budowanej sieci wykonać do 

istniejących sieci w ulicach Średzkiej i Parkowej. Należy wykonać odrębne przyłącza do poszczególnych 

nieruchomości wraz z wymianą głównych zestawów wodomierzowych i połączeniem z wewnętrzną instalacją 

odbiorcy  

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8  

Dodatkowe kody CPV:  

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT: Waluta: PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – 

szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 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 lub usług, które objęte były zamówieniem podstawowym przy zastosowaniu stawek , cen 

jednostkowych – zgodnie ze złożoną ofertą do przetargu nieograniczonego na zadanie podstawowe, a w 

przypadku ich braku na podstawie indywidualnych negocjacji.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2019-11-29 

II.9) Informacje dodatkowe:  

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

TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych  przepisów Określenie warunków: w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada kompetencje lub 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, związanej z realizacją przedmiotu zamówienia – 

działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień przez Wykonawcę 

w związku, z czym Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych dokumentów.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną na kwotę min.100 000,00 zł  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że : a)w zakresie posiadanej 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 dotyczące budowy sieci wodociągowej 

ogółem o długości min. 200 m każde.i dysponował odpowiednimi dowodami potwierdzającymi, że roboty te 



zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (przy czym zamówienia te nie 

muszą być zrealizowane w ramach jednego zamówienia) Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, 

jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

oferty, wykaże, że w wymaganym okresie  wykonał odpowiednie zamówienia oraz załączy do niego dowody 

potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona 

w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nie  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy, b)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII.4.4) lit a) składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których mowa w rozdz.VIII.4.4) lit. a) i b) powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 



do udziału w postępowaniu. 5)W przypadku, gdy wybrany wykonawca polegać będzie na zasobach innych 

podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dla oceny, czy wykonawca polegając na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 

żąda dokumentów, które określają w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d)czy 

podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 6)Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w VIII.4 pkt 4). 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (wg wzoru zał. nr 3 do Oferty). 6.W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie 

mają przepisy Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

7.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 



III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  

Informacja na temat wadium Wymagania dotyczące wadium. 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium w następującej wysokości: 7 000,00 zł. Słownie: siedem tysięcy złotych00/100. 2. Forma 

wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, na każde zadanie osobno: 

1)Pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 

4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 

2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 

gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, 

która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie 

gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z 

wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez 

konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił 

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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. 



Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami 

organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania 

Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z 

obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium 

składanego w formie poręczeń. 4.Miejsce i sposób i termin wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr 

rachunku 21 1050 1520 1000 0024 2874 0381. Na przelewie należy umieścić informację Przetarg nieograniczony 

na: Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Parkowej w Gułtowach, gmina Kostrzyn. Wadium w 

pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego –Zakład Komunalny, 

62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2– sekretariat – w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do 

przetargu nieograniczonego na Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Parkowej w Gułtowach, 

gmina Kostrzyn. 1)do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 

2)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07.08.2019 r. do godziny 09:00, przy 

czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. 

Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie 

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt. 2) Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert ; Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia 

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4) ppkt. 2), jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami , jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

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.  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym 

złożeniem oferty zasadniczej:  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje 

ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone 

dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotuzamówienia:  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany 



sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli 

licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, 

rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji 

wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji i rękojmi 20,00 

Termin płatności 20,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości 

nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę 

do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział 

dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie 

oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje 

dodatkowe:  



 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na 

której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i 

identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

6. ie 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: 1)Zmiany obowiązujących przepisów pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy, 

2)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, 3)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: 

a)zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą  elementu robót 

budowlanych, b)aktualizacji rozwiązań  projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c)zmiany wymiarów 

położenia lub wysokości części robót budowlanych, d)zmiany w kolejności i terminach wykonania robót 

budowlanych, e) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, 

że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, f)rezygnacji z wykonania części robót 

budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy, 7. zmiany terminu zakończenia prac 

tylko i wyłącznie z przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego. 8. Jeżeli  zmiana, 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 Zamawiającego. 9. Warunkiem 

dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a)opis propozycji zmiany, 

b)uzasadnienie zmiany, c)obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie  miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d)opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin 

wykonania umowy. 10. Zmiany, mogą być wprowadzone, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione 

okoliczności : a)obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania obiektu), b)poprawa 

wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, c)zmiana obowiązujących przepisów, 

d)podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, e)usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu, f)opóźnienia,  

utrudnienia,  zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, 

personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

11.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, 12.siła wyższa. 13.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. 11. 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: 12. 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 kalkulacja 

uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót 

budowlanych ogólnie przyjętych dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 13.Zmiana 

terminu wykonania robót może mieć miejsce w przypadku: a)wstrzymania lub przerwania robót, znajdującego 

potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym dokumentem 

wskutek: b)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych), c)zawieszenia robót przez 

Zamawiającego, 14.wystąpienia konieczności prowadzenia prac archeologicznych lub awarii uniemożliwiających 

wykonywanie robót, 15.zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, 16.siły wyższej, 17.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), 18.Wykonania 

nieprzewidzianych robót zamiennych lub dodatkowych – o czas niezbędny na ich wykonanie i przeprowadzenie 

formalności prawnych z tym związanych, 19.Zmiany prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania 

umowy) wywołujące konieczność zmiany zakresu robót. 20.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. 

21.Zmiany danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych (tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu 

akceptacji Zamawiającego), 22.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, 23.Korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 24.Zmiany nieprzewidzianych okoliczności 

formalno-prawnych, 25.Zmiany warunków płatności za zgodą Zamawiającego, 26.Jakiekolwiek zmiany umowy 

wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy, z wyjątkiem: a)Zmiany wartości umowy z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT; b)Zmiany 

adresu do korespondencji. 27.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej 

w art. 145 prawa zamówień publicznych. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 28.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą 

miały przepisy kodeksu cywilnego, prawa bankowego, prawa wekslowego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 29.Sprawy sporne wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy (w zaokrągleniu „w dół" do pełnych setek złotych) ustalone w wysokości 10 % ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie, wybrany Wykonawca musi wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub w 

kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach 

bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 



U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w 

formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 Ustawy oraz na zasadach określonych w art. 150 ust.3 Ustawy. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 

Ustawy oraz na zasadach określonych w art. 150 ust.3 Ustawy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 

Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KOSTRZYN 

nr rachunku: 21 1050 1520 1000 0024 2874 0381 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę 

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie do: „zapłacenia 

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego” zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, 

którego ofertę wybrano: 1) nie wykonał umowy lub 2) nienależycie wykonał umowę Postanowienia dotyczące 

gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń bankowych, poręczeń 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i poręczeń określonych w art. 148 ust 1 pkt 5) u.p.z.p. oraz 

gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wraz z odsetkami, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostał część kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 14 

dni po upływie terminu rękojmi. Kwota pozostawiona (na okres min. ……miesięcy licząc od dnia odbioru 

końcowego robót) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowić będzie 30 % wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zwrócona zostanie w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady pod warunkiem, że nie wystąpią okoliczności do zatrzymania części lub całości zabezpieczenia. Zwrot 

rękojmi nastąpi na podstawie pisemnego wniosku złożonego (przed terminem upływu okresu rękojmi) przez 

Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, informującego o sposobie zwrotu zabezpieczenia (aktualny nr konta, 

adres Wykonawcy). W przypadku braku wniosku, o którym mowa wyżej, Zamawiający zwróci rękojmię, w oparciu 

o posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy.  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  



6. 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: 1)Zmiany obowiązujących przepisów pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy, 

2)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, 3)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: 

a)zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą  elementu robót 

budowlanych, b)aktualizacji rozwiązań  projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c)zmiany wymiarów 

położenia lub wysokości części robót budowlanych, d)zmiany w kolejności i terminach wykonania robót 

budowlanych, e) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, 

że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, f)rezygnacji z wykonania części robót 

budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy, 7. zmiany terminu zakończenia prac 

tylko i wyłącznie z przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego. 8. Jeżeli  zmiana, 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 Zamawiającego. 9. Warunkiem 

dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a)opis propozycji zmiany, 

b)uzasadnienie zmiany, c)obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie  miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d)opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin 

wykonania umowy. 10. Zmiany, mogą być wprowadzone, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione 

okoliczności : a)obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania obiektu), b)poprawa 

wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, c)zmiana obowiązujących przepisów, 

d)podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, e)usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu, f)opóźnienia,  

utrudnienia,  zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, 

personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

11.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, 12.siła wyższa. 13.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. 11. 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: 12. 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 kalkulacja 

uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót 

budowlanych ogólnie przyjętych dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 13.Zmiana 

terminu wykonania robót może mieć miejsce w przypadku: a)wstrzymania lub przerwania robót, znajdującego 

potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym dokumentem 

wskutek: b)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych), c)zawieszenia robót przez 

Zamawiającego, 14.wystąpienia konieczności prowadzenia prac archeologicznych lub awarii uniemożliwiających 

wykonywanie robót, 15.zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, 16.siły wyższej, 17.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), 18.Wykonania 

nieprzewidzianych robót zamiennych lub dodatkowych – o czas niezbędny na ich wykonanie i przeprowadzenie 

formalności prawnych z tym związanych, 19.Zmiany prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania 

umowy) wywołujące konieczność zmiany zakresu robót. 20.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. 

21.Zmiany danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych (tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu 

akceptacji Zamawiającego), 22.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, 23.Korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 24.Zmiany nieprzewidzianych okoliczności 

formalno-prawnych, 25.Zmiany warunków płatności za zgodą Zamawiającego, 26.Jakiekolwiek zmiany umowy 

wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy, z wyjątkiem: a)Zmiany wartości umowy z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT; b)Zmiany 

adresu do korespondencji. 27.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej 

w art. 145 prawa zamówień publicznych. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 28.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą 

miały przepisy kodeksu cywilnego, prawa bankowego, prawa wekslowego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 29.Sprawy sporne wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie 

informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-07, 

godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> PLN  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT Częściowych 
 
 


