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Niemodlin: Przebudowa dróg gminnych Śródmieścia Niemodlina 

Numer ogłoszenia: 61541 - 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin , ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, 

woj. opolskie, tel. 077 4606295, faks 077 4606260. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych 

Śródmieścia Niemodlina. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia pn. Przebudowa dróg gminnych Śródmieścia Niemodlina jest wykonanie nowych 

nawierzchni jezdni i chodników z podbudową i odwodnieniem, budowa oświetlenia drogowego oraz 

roboty zabezpieczające istniejące sieci energetyczne i telekomunikacyjne na ulicach: Drzymały, 

Podwale, Lompy, Strażacka, Kilińskiego, Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna i Krótka  

w Niemodlinie. 2. Wykaz głównych robót: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, 

ziemnych, elektrycznych, roboty przygotowawcze (w tym opracowanie planu BIOZ), sporządzenie 

projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót, oznakowanie terenu robót, oznakowanie 

pionowe dróg w okresie prowadzenia robót, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie 

badań, sprawdzeń i prób, 2) Wystąpienie i uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg 

opłaty za zajęcie pasa dróg ponosi wykonawca robót, 3) Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-

bitumicznych - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko 

odpadów - 6 795 m², 4) Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 wywozem 

materiału z rozbiórki na składowisko odpadów - 2 586 m², 5) Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 
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15 cm wywozem materiału z rozbiórki na składowisko odpadów - 774,2 m² 6) Ręczne rozebranie 

nawierzchni z kostki Polbruk, kostki kamiennej, płyt chodnikowych wywozem materiału z rozbiórki 

na składowisko odpadów - 1531,1 m², 7) Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych 

wywozem materiału z rozbiórki na składowisko odpadów - 1 972,5 m, 8) Rozebranie obrzeży 

betonowych wywozem materiału z rozbiórki na składowisko odpadów - 249,0 m, 9) Rozebranie 

ścian betonowych o grubości do 30 cm wywozem materiału z rozbiórki na składowisko odpadów - 

28,36 m³ 10) Rozebranie znaków drogowych z demontażem słupków do znaków wywozem 

materiału z rozbiórki na składowisko odpadów - 48,0 szt., 11) Krawężniki betonowe wystające  

o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej - 3 973,9 m, 12) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 191,4 m, 13) Nawierzchnie z kostki betonowej 

POLBRUK grubości 80 mm z korytowaniem, wykonaniem warstwy odsączającej, podbudowy , 

podsypki kamiennej, regulacją studzienek, włazów, kratek ulicznych - 13 551,53 m²,  

14) Nawierzchnie płyt ażurowych betonowych z korytowaniem, wykonaniem warstwy odsączającej, 

podbudowy - 1 304,25 m², 15) Ścieki uliczne płaskie z kostki Polbruk 6cm 3 rzędy kostki, na ławie 

betonowej z korytowaniem, wykonaniem warstwy odsączającej, podbudowy - 2 705,5 m, 16) Ruszty 

stalowe na wsypach piwnicznych - 97,0 szt, 17) Naprawa dróg gruntowych- anal. utwardzenie 

pobocza mat. kamiennym grub.10 cm - 40,4m², 18) Montaż słupków znaków drogowych z rur 

stalowych ocynk. 107 szt., 19) Montaż znaków drogowych na słupkach - 143 szt., 20) Oznakowanie 

poziome jezdni (przejścia dla pieszych, przerywane, ciągłe) - 53,34 m², 21) Montaż barier 

ochronnych stalowych jednostronne z zakończeniem - 20 m, 22) Demontaż kanałów z rur 

betonowych PCV o średnicy 150 do 800 mm z wykonaniem wykopów, oraz wywozem gruntu  

i materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów - 1475 m, 23) Demontaż studni rewizyjnych  

z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z wywozem gruntu i materiałów z rozbiórki na składowisko 

odpadów - 19 szt., 24) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 do 800 mm  

z wykonaniem wykopów, wywozem gruntu i materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów, 

podsypką i obsypką - 2 101,5 m, 25) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm - wpust 

uliczny - 62 szt., 26) Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr. 425 mm z włazem kl. D - 47 

szt., 27) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu B40, z włazem kl. D o śr. 1000 mm - 19 

szt., 28) Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń istniejącego uzbrojenia - 14 szt.,  

29) Mechaniczne czyszczenie kanałów betonowych o średnicy 300 - 800 mm - 1 025,0 m,  

30) Próba wodna szczelności kanałów rurowych - 1 kpl., 31) Wykonanie inspekcji kamerą TV 

wykonanych i oczyszczonych kanałów ze sporządzeniem sprawozdania z monitoringu - 1 kpl.,  

32) Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN z przeznaczeniem na złom - 0,560 km,  

33) Demontaż kabli wielożyłowych - 80,0 m, 34) Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 

trzpieniu słupa lub wysięgniku - 9 szt., 35) Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych  
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i rozkracznych - 10,0 szt., 36) Montaż odgromników dla linii niskiego napięcia - 3 szt., 37) Sieć 

oświetlenia z kabli wielożyłowych z wykonaniem i zasypaniem rowów oraz obsypką - 1 164,0 m,  

38) Układanie kabli wielożyłowych w rurach osłonowych lub bezpośrednio na słupie - 10,0 m  

39) Układanie rur osłonowych PCV o śr. 140 do 200 mm z wykopami, podsypką i zasypaniem - 

540,0 m, 40) Słupy oświetleniowe z fundamentem prefabrykowanym, z wykonaniem wykopu  

i zasypaniem, montażem wysięgników rurowych, lamp sodowych, tabliczek zaciskowych i uziomów, 

wciąganiem przewodów w wysięgnik - 52 szt, 41) Montaż uziomów w rowach kablowych  

i pionowych uziomów prętowych - 1 154,0 m, 42) Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do  

50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża - 2 szt., 43) Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 

- 3 szt., 44) Przełożenie kabli wielożyłowych z wykopami i zasypaniem rowów oraz obsypką 

piaskową - 110,0 m, 45) Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 

rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 110 do 200 mm z wykopami, obsypką i zasypaniem - 

501,5 m, 46) Montaż słupów wirowych jednożerdziowych z fund. blokowym o wys. 10,5 m - 1 szt, 

47) Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn - 0,120 km, 48) Układanie kabli 

wielożyłowych z wykonaniem i zasypaniem rowów oraz obsypką piaskową - 40,0 mb, 49) Mufy  

z tworzyw termokurczliwych przelotowe, na kablach energetycznych wielożyłowych - 10 szt.,  

50) Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i uziemienia ochronnego wykonanych instalacji - 1 kpl, 

51) Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 35 szt 52) Rozbiórka byłego budynku 

produkcyjnego o wymiarach 16,55x24,70 m, powierzchni zabudowy 408,8 m² i kubaturze  

3 095,0 m³ z robotami przygotowawczymi, demontażem instalacji, wywiezieniem materiałów  

z rozbiórki na składowisko odpadów i uporządkowaniem terenu - 1 kpl. 3.Szczegółowy zakres 

rzeczowy, w tym sposób wykonania robót, wymagania dotyczące zastosowanych materiałów, 

określają: -Przedmiary robót, -Projekty budowlane, -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, stanowiące załącznik 

do SIWZ. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy 

wymienione we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 5.Wykonawca przed złożeniem 

oferty powinien na własny koszt dokonać wizji lokalnej terenu budowy oraz uzyskać wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 6.Wykonawca 

zobowiązuje się do uważnego przestudiowania dokumentów niniejszego zamówienia w celu 

zrozumienia zakresu robót oraz aby być w pełni świadomym warunków umownych i wynikających  

z nich następstw. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.00.00-8, 

45.23.24.51-8, 45.31.00.00-3, 45.31.43.10-7, 45.31.61.10-9, 45.11.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

o W celu wykazania spełniania tego warunku, Wykonawcy zobowiązani są złożyć 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp wg zał. nr 2 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje 

wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, następujących zamówień: 1) dwóch zamówień polegających 

na budowie/przebudowie drogi o wartości min. 1.000.000 zł każde zamówienie z osobna, 

2) jednego zamówienia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub 

sanitarnej o wartości min. 500.000 zł, 3) jednego zamówienia polegającego na budowie 

oświetlenia ulicznego o wartości min. 100.000 zł, wraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
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budowlanej i prawidłowo ukończone. UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość 

łączenia w/w zamówień w ramach jednego bądź dwóch zamówień, pod warunkiem, że 

wykazane zamówienie będzie spełniało wszystkie warunki wymagane powyższym 

zapisem, tj. co do specyfiki zamówienia (branży) i jego wartości. (w przypadku wspólnego 

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im 

powierzone, tj.: a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, b) osobami, 

które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji 

kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawcy zobowiązani są złożyć:  

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 500.000 zł, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.,  

2) opłaconą polisę ubezpieczeniową z dowodem jej opłacenia, potwierdzającą, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej; minimalna kwota ubezpieczenia 1 000 000 zł, a w przypadku 

jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 

ekonomiczna i finansowa). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
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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 spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 

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 dla 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  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia  

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot 

środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

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, 

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 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 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 
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 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Dowód wniesienia wadium. 2) Wypełniony i podpisany Formularz OFERTY wg zał. nr 5 do SIWZ. 

3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 4) Wykonawca, będący 

osobą fizyczną i prowadzący działalność gospodarczą dołączy do oferty aktualny wypis z ewidencji 

działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzona za zgodność kserokopia) w celu 

potwierdzenia prawa do reprezentowania podmiotu. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
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1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji 

umowy w razie wystąpienia: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie 

robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, b) konieczności 

udzielenia zamówienia dodatkowego, c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy, a mającej wpływ na realizację robót. 2) Przesunięciu terminu realizacji umowy w przypadku 

wystąpienia opóźnień, wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mające bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania robót. 3) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których 

treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację 

umowy. 4) Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia 

nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. 5) Zmianie nazwy, adresu firmy, 

spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną 

firmą. 6) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy 

Pzp. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej 

umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 

ustawy Pzp). 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za 

zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.niemodlin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin Wydział 

Inwestycji i Funduszy Europejskich p. 33, II piętro. 

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

23.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 

37, 49-100 Niemodlin - sekretariat p. 26, I piętro. 

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: Projekt „Przebudowa dróg gminnych Śródmieścia Niemodlina” 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz środków budżetu Gminy Niemodlin w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

http://www.niemodlin.pl/


10 

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 

 

 

 
     Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się 
   na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 23.02.2011r. 
 

 


