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Wręczyca Wielka: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH                                
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wręczyca Wielka , ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca 

Wielka, woj. śląskie, tel. 34 3170245, faks 34 3170215. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.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 UL. SZKOLNA, 1 MAJA, RYNEK ORAZ SPORTOWA W 

MIEJSCOWOŚCI TRUSKOLASY. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę dróg gminnych ul. Szkolna, 1 

Maja, Rynek oraz Sportowa w miejscowości Truskolasy. 1. Opis obejmujący przebudowę 

dróg gminnych ul. Szkolna, 1 Maja, Rynek. Długość dróg, które są jednojezdniowe - 

dwukierunkowe wynosi: L = 1763,00 - 8,0 = 1755,00 mb. - droga w ulicy 1 Maja km 0 + 

004,00 do km 1+ 077,00 - szer. 5,50 mb. - droga w ulicy Szkolnej km 0 + 004,00 do km 0 + 

339,10 - szer. 5,50 mb. km 0 + 345,10 do km 0 + 642,00 - szer. 6,00 wraz z siedmioma 

miejscami postojowymi usytuowanymi równolegle do jezdni, - droga w ul. Rynek od km 0 

+ 000,00 do km 0 + 050,00 - szer. 6,00 mb wraz z czterema miejscami postojowymi 

usytuowanymi prostopadle do jezdni. Zakres przebudowy dróg gminnych obejmuje: -

wykonanie rozbiórek podbudowy, nawierzchni chodników i zjazdów. -frezowanie 

istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej. -wykonanie koryta dla dróg, zjazdów i 

chodników z transportem zbędnego urobku ziemnego na odległość 5 km. -wykonanie 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni -ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu 

asfaltowego gr. 7 cm . -skropienie proj. podbudowy - między warstwowe emulsją szybko - 
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rozpadową. -ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5 cm na bazie asfaltu 

modyfikowanego. -skropienie krawędzi jezdni na długości pobocza utwardzonego. -ścięcie 

zawyżonych poboczy. -utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym. -dostosowanie 

istniejących zjazdów na posesje i drogi z kruszywa kamiennego łamanego w granicy 

własności pasa drogowego. -ścinanie i karczowanie drzew i krzaków w istniejących rowach 

przydrożnych. -przebudowa odwodnienia - wymiana przepustów, wykonanie przepustów z 

murkami czołowymi, kanałów, wpustów ulicznych z podłączeniami i oczyszczenie z 

pogłębieniem istniejących rowów przydrożnych wzdłuż dróg wraz z wyprofilowaniem i 

plantowaniem skarp i dna rowu. -regulacja istniejącego uzbrojenia wraz z montażem rur 

ochronnych. -przełożenie istniejących kabli kolidujących z nawierzchnią. -przebudowa 

istniejących chodników i zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej na 

podbudowie z kruszywa kamiennego. -zagospodarowanie przyległego terenu przy 

projektowanych chodnikach wraz z obsianiem trawy. -wymiana i uzupełnienie 

oznakowania pionowego i poziomego na całej długości przebudowy dróg gminnych. 2) 

Opis obejmujący przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej a. część drogowa: -wykonanie 

jezdni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o szer. 5,00 m wraz ze ściekiem 

przykrawężnikowym; -wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej w kolorze 

grafitowym o szer. 1,25 m ÷ 1,50 m; -wykonanie 12 wjazdów do posesji prywatnych i 5 

wjazdów publicznych z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym; -wykonanie 

skrzyżowania z ul. Kopernika wraz z przebudową przepustu P1 oraz remontem i 

umocnieniem rowów na łącznej długości ok. 50,00 m; -wykonanie powierzchni akumulacji 

dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Kopernika, nawierzchnia z betonowej kostki 

brukowej integracyjnej w kolorze czerwonym; -wykonanie dwóch progów zwalniających z 

betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym; - inwentaryzacja obiektów 

przeznaczonych do rozbiórki; - wykonanie wyrębu drzew i krzewów kolidujących z 

inwestycją; -posadzenie zieleni niskiej; b. część kanalizacyjna: -wykonanie kanału 

deszczowego o dł. 491,40 m; -wykonanie 9 wpustów deszczowych jezdniowych; -

wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu będącego odbiornikiem wód wraz z 

przebudową przepustu P2 Ø800 mm; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

wymienionych w punkcie 2 stanowią załączniki: -załącznik nr 2a do SIWZ Przedmiar robót 

dla ulicy Szkolnej, 1 Maja, Rynek -załącznik nr 2b do SIWZ Przedmiar robót dla ulicy 

Sportowej -załącznik nr 3a do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

dla robót przy ulicy Szkolnej, 1 Maja, Rynek -załącznik nr 3b do SIWZ Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót dla robót przy ulicy Sportowej -załącznik nr 4a do 

SIWZ Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szkolnej, 1 Maja, Rynek -załącznik nr 4b 

do SIWZ Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Sportowej. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 

45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 45.11.11.00-9, 

45.11.12.00-0, 45.23.31.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.24.50-1, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 

45.23.32.90-8, 45.23.32.21-4, 45.23.21.30-2, 45.23.31.40-2, 45.11.27.10-5, 45.23.32.20-7. 

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: 

15.09.2016. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium ustala się w kwocie: 100 000,00 

złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy we Wręczycy 

Wielkiej Nr rachunku 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001 z dopiskiem na blankiecie 

przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej dla zadania: Przebudowa dróg 

gminnych ul. Szkolna, 1 Maja, Rynek oraz Sportowa w miejscowości Truskolasy. 

Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do 

oferty. 3.Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, 

poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.W zależności od wybranej formy wymienionej w 

pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty: a)oryginału lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania 

przelewu lub poręczenia udzielanego 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, b)oryginału: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, 

poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej. 5.Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na 

pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6.Treść gwarancji wadialnej 

musi zawierać następujące informacje: a)nazwa i adres Zamawiającego b)nazwę 

przedmiotu zamówienia c)nazwę i adres Wykonawcy d)termin ważności gwarancji 

7.Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert i 

ważne przez okres związania ofertą. 8.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, 

jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną 

kwotą wymaganego wadium. 9.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy 

oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z 

postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10.Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem 

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 

ust. 4a ustawy Pzp. 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim 

wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego. 12.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez 

wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.W przypadku wniesienia 

odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, 

wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia 

ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 

postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą. 14.Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach: a)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, 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, b)jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c)jeżeli 

wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

d)jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy 

III.2) ZALICZKI 

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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

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

okresie, zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie w zakresie 

wykonania lub przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie 

mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100) 

Sposób oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywany będzie 

metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty załączone do oferty tj. 

załącznika nr 11 (Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania) wraz dokumentami potwierdzającymi, że 

wymienione roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (do kierowania robotami) - 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, a w szczególności: 

a)Kierownikiem robót drogowych - osoba, która będzie pełnić niniejsza funkcję 

winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do 

pełnienia tych funkcji w wymaganym zakresie; b)Kierownikiem robót 

sanitarnych- osoba, która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w 

wymaganym zakresie; Należących do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 

Sposób oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywany będzie 

metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty załączone do oferty tj. 

załącznika nr 6 (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 



zamówienia) wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) Sposób oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywany będzie metodą spełnia 

lub nie spełnia w oparciu o dokumenty załączone do oferty. 

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; 

 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; 

 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 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; 



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.4.4) 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)Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ 2)Wykaz części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zał. nr 8 do SIWZ 3)kosztorys 

ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną na podstawie załączonych przedmiarów, 

zawierający zestawienie materiałów i sprzętu 4)harmonogram rzeczowo finansowy - zał. nr 

12 do SIWZ 5)dokument zobowiązania podmiotu trzeciego potwierdzający 

dysponowaniem wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach 

finansowych, z którego wynikać będzie udział takiego podmiotu w wykonywaniu 

zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy, jeżeli wykonawca zamierza polegać na wiedzy, 

doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonywania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączącego go z nimi stosunków podmiotu trzeciego) - wzór załączony do SIWZ 

6)dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 

(konsorcjum, spółka cywilna, itp.)w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Gwarancja - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

następujących przypadkach: 1)Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z 

odrębnych przepisów, 2)Zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki 3)Zmiana w 

zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 4)Zmiany 

terminu wykonania: a)koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

b)konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie 

zamówienia podstawowego lub zmian w technologii wykonania przedmiotu umowy. 

c)wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, 

d)wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, e)ze względu na złe warunki 

atmosferyczne f)ze względu na niekorzystne warunki gruntowe 5)Zmiany płatności i inne: 

1)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

2)zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 

zamówienia, 3)zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 

będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 6)Zmiany osobowe: 

1)zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w 

ustawie prawo budowlane, 2)zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca 

wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego, co najmniej porównywalnym 

doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, 7)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 z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych: 

1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego), 2)zmiana danych teleadresowych, zmiany osób 

reprezentujących Strony. 8.Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania 

się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do 

wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas 

usunięcia jego skutków. 9.Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, 

powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane 

zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których 

zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 10.Strony są zobowiązane 

do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i 

zakończeniu zdarzenia określonego jako siła wyższa wraz odpowiednimi dowodami i 

wnioskami. 11.W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania 

o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego 

postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione 



przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy. 

12.Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok. 10. 

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

ofert: 31.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. 

Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok. 1. 

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 realizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

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 

 
 


