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Niemodlin: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 

Graczach  

Numer ogłoszenia: 22035 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 

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: Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Graczach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graczach jest docieplenie 

ścian i stropów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana drzwi i okien oraz 

przebudowa wejść istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Graczach, polegająca  

w szczególności na: 1) zamurowanie części okien, 2) zamurowanie ścianki z luksferów 3) wymiana 

stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej, 4) wymiana stolarki okiennej, 5) docieplenie ścian płytami  

z wełny mineralnej z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, 6) docieplenie stropów płytami z wełny 

mineralnej z wykonaniem pokrycia z papy, 7) przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z kotłami 

wodnymi na olej opałowy, 8) wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,  

9) przebudowa wejścia głównego z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych, 10) przebudowa 

http://www.niemodlin.pl/


wejścia bocznego oraz wejścia do kotłowni, 11) przebudowa sanitariów na I piętrze 2. Dane 

powierzchniowe stan istniejący: Powierzchnia zabudowy - 1725,35m2 Powierzchnia użytkowa - 

2675,20 m2 Powierzchnia całkowita - 3181,29 m3 Kubatura - 14 426 m3 Stan projektowany: 

Powierzchnia zabudowy - 1775,86 m2 Powierzchnia użytkowa - 2696,46 m2 Powierzchnia 

całkowita - 3310,39 m2 Kubatura - 14 925 m3 3. Wymagania dotyczące kotłów w przebudowanej 

kotłowni wodnej. Kotłownię należy wyposażyć w kocioł stalowy kondensacyjny (nr 1) i kocioł stalowy 

niskotemperaturowy (nr 2) na olej opałowy lekki, pracujące w układzie kaskadowym oraz stację 

uzdatniania wody do uzupełniania zładu. Wymagania dla kotła nr 1: Typ kotła: Stalowy wodny 

kondensacyjny olejowy; Korpus ze stali kotłowej; Wymiennik kondensujący ze stali kwasoodpornej 

przystosowany do ciągłej eksploatacji na olej. Konstrukcja kotła: Trójciągowy z płomieniówkami  

3-go rzędu; Brak konieczności stosowania pompy mieszającej jak i z podwyższania temperatury 

wody na powrocie. Znamionowa moc cieplna (przy temperaturze wody grzewczej 80/60ºC) : Nie 

mniej niż 180 kW Sprawność znormalizowana kotła do eksploatacji na oleju opałowym (przy 

parametrach 75 / 60 0C, w odniesieniu do wartości opałowej):Nie mniej niż 103% Dopuszczalne 

nadciśnienie robocze: Nie mniej jak 4,0 bar Jednostkowa pojemność wodna w odniesieniu do mocy 

kotła : Nie mniej jak 1,65 litra / kW (188 kW = 310 litrów ) . Masa całkowita kotła : Nie więcej niż  

680 kg Sterowanie: Możliwość sterowania kaskadą dalszych kotłów Wymagania dla kotła nr 2:  

Typ kotła : Stalowy wodny niskotemperaturowy kocioł olejowy; korpus wykonany ze stali kotłowej 

Konstrukcja kotła : Trójciągowy z płomieniówkami 3-go rzędu; Brak konieczności stosowania pompy 

mieszającej jak i z podwyższania temperatury wody na powrocie Znamionowa moc cieplna: Nie 

mniej niż 150 kW Sprawność znormalizowana kotła do eksploatacji na oleju opałowym (przy 

parametrach 75 / 60ºC,w odniesieniu do wartości opałowej):Nie mniej niż 95% Dopuszczalne 

nadciśnienie robocze: Nie mniej jak 4,0 bar Jednostkowa pojemność wodna w odniesieniu do mocy 

kotła : Nie mniej jak 1,7 litra / kW (150 kW = 255 litrów ) Masa całkowita kotła : Nie więcej niż 460kg 

4. Sposób wykonania robót, wymagania dotyczące zastosowanych materiałów, określają ponadto: - 

Przedmiary robót, - Projekt budowlany, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie właściwości materiałów, sposobu i jakości wykonania robót oraz 

wymagania dotyczące odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami 

projektowymi stanowiące załącznik do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie 

prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 

6. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien na własny koszt dokonać wizji lokalnej w terenie.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do uważnego przestudiowania dokumentów niniejszego 

zamówienia w celu zrozumienia zakresu robót, aby być w pełni świadomym warunków umownych  

i wynikających z nich następstw. 8. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie 

innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia 



parametrów i osiągnięcia zakładanego celu zastosowania tego materiału lub urządzenia w sposób 

nie gorszy niż określony w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane 

dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną 

opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji 

równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności 9. Wspólny słownik 

zamówień CPV: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane 45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne  

w budynkach 45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 10. Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.niemodlin.pl 

oraz w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; 

pokój 33 (II piętro). UWAGA! Dopuszczalne jest składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna 

przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych 

lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem 

towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, 

tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone  

do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, 

towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, służą 

jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem 

producenta. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.45.30.00-7. 

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: 30.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 40.000,00 złotych (słownie: 

czterdzieści tysięcy złotych 0 groszy). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: 1) w pieniądzu wyłącznie przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie O Niemodlin  

Nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 z dopiskiem: Wadium - przetarg na termomodernizację 



budynku Szkoły Podstawowej w Graczach, 2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,  

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 nr 109, poz.1158 ze zmianami). 3. Za skuteczny termin wniesienia 

wadium w formie pieniężnej, przyjęty za ważny, będzie termin uznania rachunku Zamawiającego 

nie później jak w dniu i godzinie otwarcia ofert. 4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona 

akceptowalną forma wadium nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca będzie wykluczony  

z postępowania. 5. Wadium w formach niepieniężnych należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu 

Miejskiego w Niemodlinie - pokój nr 28, a kserokopię należy dołączyć do oferty. Złożenie w kasie 

Urzędu dokumentu nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 6. Wadium wniesione 

przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 7. UWAGA! W treści 

wadium składanego w formie innej niż pieniądz, muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich 

Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 

ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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

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

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać 

jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy  

i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając 

od daty składania ofert 

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.3.2) 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, co najmniej dwóch zamówień polegających na dociepleniu ścian i stropów 



budynków o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto (każdej z tych dwóch robót)  

i dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie instalacji 

centralnego ogrzewania i kotłowni na wartość nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto (każdej 

z tych dwóch robót) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone. 

 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 konstrukcyjno-

budowlanej, b) osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - instalacyjnej  

w zakresie instalacji: sanitarnych (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne), - 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji, 

pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje, wszystkich warunków 

wymaganych dla poszczególnych funkcji. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  

na minimalną kwotę ubezpieczenia 500.000,00 zł 

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 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  

 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  

 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  

 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  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 



zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

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) Zamawiający żąda następujących dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, 

usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - 

wskazujących producenta oraz charakterystyczne parametry oferowanych do zabudowania: kotła 

wraz z osprzętem, grzejników, zaworów termostatycznych, systemu dociepleń (wyciąg z katalogu 

producenta ze wskazaniem konkretnych wyrobów). 4) Pełnomocnictwo. Upoważnienie osób 

podpisujących ofertę 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. 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zdolnych  

do wykonania zamówienia, na których wiedzy, doświadczeniu i osobach, Wykonawca będzie 

polegał do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) - jeżeli będzie dotyczyć, wg wzoru zał. 

nr 9 do SIWZ. 

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 

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 8 do 

SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 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,  

d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, e) działania siły wyższej np. klęski 

żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 

robót. 2) Zmianie będącej wynikiem zmian 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,  

3) Uzasadnionej zmianie technologii lub wykonania robót zamiennych na skutek zaistnienia 

następujących okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie 

można było przewidzieć na etapie zawierania umowy: a) związane z zatrzymaniem robót przez 

Urząd Nadzoru Budowlanego b) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach 

wykonawczych branżowych, 4) zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy 

organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 5) zmianie formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp. 6) Zmianie 

dokonanej na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, polegającej na zmianie rozwiązań 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 7) Zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 

pkt. 4b ustawy Prawo budowlane, polegającej na możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami 

zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

8) Zmiana dokonanej podczas wykonywania robót i nieodstępującej w sposób istotny  

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 6 ustawy 

Prawi budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 3. 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). 4. 



Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu 

stron po stosownym uzasadnieniu, 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. 

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

28.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,  

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin. 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone  

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

http://www.niemodlin.pl/

