
 

 

Wąwolnica: Budynek przeznaczony na cele społeczno-kulturalne w Wąwolnicy 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, tel. 81 

8825001, faks 81 8825001 wew. 40. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawolnica.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budynek przeznaczony na cele społeczno-

kulturalne w Wąwolnicy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych 

w budynku przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne w Wąwolnicy. Podstawowe dane dotyczące 

planowanego do modernizacji obiektu: Ocieplenie budynku wg. projektu termomodernizacji, 

wykonanie nowych tynków, posadzek. Naprawę stropu, dachu. Zainstalowanie nowej stolarki 

drzwiowej i okiennej. Wymiana części instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych i 

sanitarnych. Opis poszczególnych robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, zakres i 

ilości przedstawiają przedmiary robót oraz dokumentacje projektowe oraz STWiOR. W związku z 

opisaniem przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z 

projektem budowlanym i specyfikacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od założonych w tych dokumentach. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania 

przestrzega zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - w związku z 

powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki 

towarowe, producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań 

równoważnych opisanym w dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie 

równoważności spoczywa na Wykonawcy. B) Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w 

zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie 

placu budowy, b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa na placu budowy, c) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby 



geodezyjne obejmującej wytyczenie w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą, d)zorganizowanie 

i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, e) ewentualne inne nie 

wymienione prace konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, f) po zakończeniu 

robót uporządkowanie terenu.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.32.40.00-4, 

45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 44.22.00.00-8, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 

45.33.24.00-7, 45.45.00.00-6, 45.32.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.23.32.00-1, 45.31.70.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł, 

słownie: dziesięć tysięcy złotych Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, 

w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu (przelew na konto w Banku 

Spółdzielczym w Nałęczowie nr konta 55 8733 0009 0006 1160 2000 0020), z adnotacją wadium - 

Budynek przeznaczony na cele społeczno-kulturalne w Wąwolnicy 2) w poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest 

zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) 

w 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. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275). Dowód wniesienia wadium (oryginał) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert 

w sekretariacie (pok. 10) Zamawiającego. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu 

pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W zakresie wadium 

obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną 

z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w 

postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w 

świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. Ponieważ jest to okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez 

Zamawiającego - gwarant, udzielający Wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w 

wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.. 

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 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek ten będzie spełniony poprzez wykonanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowe ukończenie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej 

roboty budowlanej polegającej na budowie-przebudowie-remoncie budynku użyteczności publicznej 

lub budynku mieszkalnego o wartości zrealizowanego zamówienia co najmniej 250 000,00 zł. brutto 

(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) W przypadku składania oferty przez Wykonawców 

występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w.w warunek mogą oni spełnić łącznie. Ocena 

spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i 

oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia- niespełnia. 

Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w ofercie 

wymaganych oświadczeń i lub dokumentów oraz ich nie uzupełnienie we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek ten będzie spełniony poprzez dysponowanie niezbędnymi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj.: - kierownik budowy posiadający wymagane odrębnymi przepisami uprawnienia do 

kierowania budową (robotami budowlanymi) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - kierownik 

robót budowlanych posiadający wymagane odrębnymi przepisami uprawnienia do kierowania 

budową (robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierownik robót budowlanych posiadający wymagane odrębnymi 

przepisami uprawnienia do kierowania budową (robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku składania 

oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w.w warunek mogą 

oni spełnić łącznie. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na 

podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku 

granicznego spełnia - niespełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia 

Wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń i lub dokumentów oraz ich nie 



uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena warunku wyłącznie na podstawie 

oświadczenia. 

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; 

•określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie 

Zamawiający, działając w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, jako roboty budowlane, których 

dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie wraz ze złożeniem poświadczeń 

(dowodów) wykonania ich w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowego ukończenia, określa co najmniej, jednej roboty budowlanej polegającej na 

budowie/przebudowie/remoncie budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego o 

wartości zrealizowanego zamówienia co najmniej 250 000,00 zł. brutto (słownie złotych: dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy) , wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dowodami wykonania 

robót budowlanych w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowego 

ukończenia, są: 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy 

Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 

powyżej. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, 

określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W razie konieczności, szczególnie gdy 

wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z 



poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 

wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych 

informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.; 

•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; 

 

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

należy przedłożyć: 

•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 

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

przedkłada: 

 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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) 

1) kosztorys ofertowy 2) oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, którą część zamówienia powierzy 

Podwykonawcom - oryginał (jeżeli dotyczy) wraz z podaniem nazw (firm) Podwykonawców, na 

których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, 

potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych - 

oryginał (jeżeli dotyczy) 4) pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli dotyczy 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

 



Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze ogólnych warunków umowy. Zamawiający 

zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: I. Zmiana terminu przewidzianego na 

zakończenie robót: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski 

żywiołowe; b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie 

robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2) odmienne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; gdy Zamawiający dołożył należytej 

staranności do dokumentacji projektowej; 3) odmiennej od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 4) zmiany będące następstwem okoliczności leżących 

po stronie Zamawiającego szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na 

czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, b) wystąpienia istnych wad dokumentacji 

projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to 

lub istotnie wstrzymuje realizacje określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu 

realizacji- zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia. c) zmiany będące następstwem 

działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów 

administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, 

w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 

ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 

podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w 

tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 5) inne 

przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem, w szczególności na 

skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) w 

przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie w trakcie 

realizacji umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu mienia i to wykaże. 7) 

z przyczyn losowych, np.: niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczne 

prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne bądź inne zdarzenia wpływające lub 

mogące wpłynąć na ten termin jak żałoba narodowa, żałoba na terytorium województwa lubelskiego 

(zmiana terminu wykonania zamówienia) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na 

skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 1) 

niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, 

z tym, że wszystkie elementy oceniane nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 3) 

pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 



zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań; 4) 

konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na skutek 

dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) odmienne od przyjętych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 

geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych; 6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 7) konieczność 

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest w szczególności zmiana sposobu 

wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. III. 

Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, przy pomocy 

których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. 

osób z uprawnieniami; 2) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na 

osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody 

Zamawiającego na zaproponowaną osobę); 3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z SIWZ; 4) zmiana obowiązującej stawki VAT; 5) zmiana sposobu rozliczania umowy 

lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego 

umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 6) rezygnacja 

przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 7) kolizja z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.); 8) zmiany 

uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego (tzw. rażąca strata); 

9) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 

technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku określonym w 

pkt 4, zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany 

przepisów. W przypadku pkt 5, zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów 

zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji 

projektu. W przypadku pkt 6, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian 

dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których 

Zamawiający rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych 

wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 3) udzielenie zamówień 

dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; Strona, która występuje z 



propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana 

jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej 

ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 1) rezygnacja przez Zamawiającego 

z realizacji części przedmiotu umowy, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian 

dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia 2) o kwoty odpowiadające cenie robót, z których 

Zamawiający rezygnuje; W przypadku pkt 5, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac i 

zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach 

określonych w warunkach umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.wawolnica.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Wąwolnicy, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, pok. nr 8. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2014 

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Wąwolnicy, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, pok. nr 11 

(sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej, Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy, 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał 

od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto podanej w ofercie za roboty objęte 

umową. Przedmiot zamówienia objęty jest pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie Odnowa i Rozwój Wsi.. 

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 

  

 

 

       


