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Iwonicz-Zdrój: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-

Zdrój 

Numer ogłoszenia: 53792 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój , Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. 

podkarpackie, tel. 13 435-02-12. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta 

Iwonicz-Zdrój. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia 

stanowi wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum 

miasta Iwonicz-Zdrój. 2. Zakres robót obejmuje następujące branże : 1) konstrukcyjno-budowlaną (przy 

zabytkach nieruchomych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych Dz. U. 2011, nr 165 poz. 987); 2) drogową; 

3) instalacyjną w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych; 4) instalacyjną w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem Unii Europejskiej ze 

środków w ramach Osi Priorytetowej 7 Spójność wewnątrzregionalna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 3. W zakres rzeczowy przedsięwzięcia 

wchodzi: 1) budowa fontanny z komorą sterowniczą, 2) przebudowa fontanny na Placu Dietla i budowa 

komory sterowniczej, 3) budowa pergoli, 4) budowa altany Glorietka, 5) budowa i przebudowa sieci 
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wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla przebudowanych terenów parku zdrojowego z 

przykanalikami do fontanny dużej i małej. Kanalizację sanitarną, deszczową oraz wodociągową przewiduje 

się wykonać w technologii wykopu otwartego, umocnionego za pomocą szalunków. Przewidywana 

głębokość posadowienia rurociągów wyniesie od 1,2 do 3 m. Wykopy, jeśli warunki gruntowe będą tego 

wymagały, będą odwadniane za pomocą pomp, a woda z pompowania będzie odprowadzana do 

kanalizacji deszczowej pobliskich ulic. Projektuje się wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej jak i przykanalików kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych z rur PVC-U. Sieć wodociągowa 

zaprojektowana została z rur PE. Rurociąg zostanie posadowiony z zachowaniem minimalnej głębokości 

osi rury 1,6 m p.p.t. 6) budowa i przebudowa oświetlenia terenu, budowa oświetlenia i gniazd wtykowych 

pergoli, altany, podłączenie elektryczne altany, pergoli, fontanny dużej i małej oraz budowa szaf 

rozdzielczo-sterowniczych, przebudowa istniejących kabli nN kolidujących z realizacją inwestycji, 7) remont 

altany pn.: Pawilon nad źródłami Amelii i Józefa, 8) przebudowa nawierzchni (kostka betonowa, kamienna i 

płyty kamienne), przebudowa ciągów pieszych z wykonaniem nowych. Odwodnienie projektowanego 

terenu odbywać się będzie powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych, poprzez 

projektowane ścieki z kostki kamiennej, betonowej i studzienki ściekowe do kanalizacji deszczowej, 9) 

budowa schodów zewnętrznych, murków oporowych, murków do siedzenia, słupów balustrad i barier 

ochronnych przy traktach pieszych i wzdłuż potoku iwonickiego, ozdobnej bramy, 10) przebudowa odcinka 

sieci gazowej średnicy DN80 o długości 125,0 m kolidującej z planowanymi robotami, 11) roboty 

rozbiórkowe tarasu przed Domem Zdrojowym, muszli koncertowej, estrady przed muszlą koncertową, 

donic na Placu Dietla, istniejących klombów, 12) zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą 

ochronną dwudzielną o średnicy min Ø140 mm z wymianą pokrywy i ramy studni kablowych 

zlokalizowanych w ciągach pieszych, 13) wycinka i przesadzenia drzew i krzewów oraz nasadzeń, 14) 

mała architektura - ławki, siedziska, zieleń wysoka i niska. 4. Ze względu na zakres projektu, teren 

przeznaczony do rewitalizacji został podzielony na sekcje robocze zgodnie z planem zagospodarowania 

terenu w następujący sposób: 1) Sekcja A - Dolina Bełkotki; 2) Sekcja B - Plac Dietla; 3) Sekcja C - Główny 

deptak; 4) Sekcja D - Plac poniżej Starego Pałacu; 5) Sekcja E - Place w sąsiedztwie ul. Teodora 

Torosiewicza, południowa strona Starego Pałacu; 6) Sekcja F - Plac Karola i Józefa; 7) Sekcja G - Las. 5. 

Materiał rozbiórkowy z nawierzchni ciągów pieszych i placów (kostka kamienna i betonowa oraz płyty 

chodnikowe) pozostaje do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia materiału 

pochodzącego z rozbiórki na paletach drewnianych z wywiezieniem ich na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego - teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju. Koniecznym jest przy 

wykonaniu przykanalików dostosowanie ich do istniejących przyłączy do budynków oraz współdziałanie 

przy przełączaniu do sieci. Transport pozostałych materiałów rozbiórkowych oraz urobek ziemi zgodnie z 

przedmiarami i wskazaniami Inwestora. 6. W ramach prowadzonych prac nastąpi zmiana organizacji ruchu 

pieszego na obszarze centrum miasta Iwonicz-Zdrój zgodnie z projektem organizacji ruchu 

przedstawionego przez Wykonawcę do uzgodnienia przez Zamawiającego. W ramach prowadzonych prac 
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sukcesywnie następować będzie wyłączenie z ruchu pieszego poszczególne sekcje. Zmiana organizacji 

ruchu wprowadzana będzie etapowo, natomiast Wykonawca zapewni we własnym zakresie oznakowanie 

robót i wykopów zgodnie z wymogami BHP i zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca zapewni w okresie 

prowadzenia prac możliwość dojścia do posesji wykonując w ramach konieczności kładki. 7. Inne wymogi 

związane z realizacją zamówienia: 1) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca winien prowadzić na 

bieżąco nadzór archeologiczny oraz wszelkie inne zalecenia wskazane zgodnie z decyzjami wydanymi 

przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatury w Krośnie oraz innymi bieżącymi 

wskazaniami ww. podmiotu. Koszty nadzoru ujęte winny być przez Wykonawcę w kosztach ogólnych. 2) W 

trakcie realizacji zadania Wykonawca winien prowadzić na bieżąco oznakowanie robót i zabezpieczenie 

wykopów zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym oraz wykonanie kładek dla pieszych. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w szczególności 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiary robót, które 

stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i służą Wykonawcy do skalkulowania 

ceny oferty. 9. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy: 1) chronić mienie oraz 

zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom nieupoważnionym przez całą dobę, 2) przestrzegać norm 

wynikających z obowiązujacych przepisów prawa, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, p.poż, oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom przebywajacym w otoczeniu terenu budowy, 3) 

ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, 

urządzeń, materiałów, odpadów, śmieci. 10. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i oczyścić teren 

budowy po zakończeniu na nim robót budowlanych. 11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty 

budowlane używając własnych materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje 

potencjałem maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie 

kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy (wykonania 

robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia) i nie istnieją żadne przeszkody 

prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie przyjętych w niej zobowiązań. 12. 

Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały, zgodnie z warunkami przewidzianymi w SIWZ, które 

będą odpowiadać wymogom statuowanym w SIWZ, w tym w projekcie budowlanym (STWiORB i 

przedmiary) oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Prawa budowlanego, ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczalności wprowadzania ich do 

obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania wymaganych atestów, certyfikatów oraz specyfikacji 

technicznych. 13. Na każde żądanie Zamawiającego (wyrażone również przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty 

potwierdzające dopuszczalność wprowadzania materiałów używanych (użytych) do wykonywania robót 

budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz wszystkich innych dokumentów związanych z 
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używanymi (użytymi) materiałami, które na mocy obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest 

posiadać Wykonawca. Żądający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów. 14. Po 

zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną (w min. 3 egz.) oraz protokoły z przeprowadzenia wszystkich 

odbiorów niezbędnych do odbioru końcowego. 15. Wykonawca jest zobowiązany, przed przystąpieniem do 

wszelkich prac na sieciach i urządzeniach nie należących do Zamawiającego, do uprzedniego 

powiadomienia i uzgodnienia warunków formalno-prawnych pracy na tych sieciach z ich zarządcami lub 

właścicielami. Prace na sieciach i urządzeniach nie należących do Zamawiającego należy zawsze 

wykonywać pod nadzorem ich zarządcy lub właściciela. Wszelkie koszty wymienionych uzgodnień oraz 

nadzoru ponosi Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie przed odbiorem końcowym 

protokołów odbioru prac wykonanych na w/w sieciach podpisanych przez ich zarządców i właścicieli. 16. W 

trakcie realizacji zamówienia Wykonawca winien prowadzić na bieżąco oznakowanie robót i 

zabezpieczenie wykopów zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym oraz wykonanie 

kładek dla pieszych. 17. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty wszelkich uzasadnionych prób i 

sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości wykonanych robót budowlanych. 18. Wykonawca 

zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz 

tymczasowych obiektów na placu budowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszt 

energii elektrycznej i wody. 19. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty wyłączeń linii 

elektroenergetycznych, w razie istnienia takiej potrzeby. 20. Wykonawca zobowiązuje się opracować i 

wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 21. Wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia i przedłożenia w terminie do 5 dni od daty udzielenia zamówienia - umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przedmiocie, zakresie i od ryzyk wynikających z realizacji 

przez Wykonawcę i Podwykonawców (o ile tacy wystąpią) przedmiotu zamówienia. Wysokość sumy 

gwarancyjnej polisy musi być na kwotę nie mniejszą niż zaoferowana cena brutto oferty. 22. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 

zamówienia w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 23. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5-letniej, pisemnej gwarancji 

jakości na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy. 24. Roboty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót, zwanym dalej harmonogramem. 1) Harmonogram sporządza i przedkłada 

Zamawiającemu do uzgodnienia i ostatecznej akceptacji jedynie Wykonawca wybrany do realizacji 

zamówienia, z tym że ostateczny termin akceptacji harmonogramu nastąpi najpóźniej w dniu wyznaczonym 

przez Zamawiającego na podpisanie umowy - uzgodnienia wymaga treść harmonogramu, w tym 
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poszczególne zadania wraz z terminami ich zakończenia, nakłady rzeczowe i finansowe; 2) Treść 

harmonogramu wynika z zakresu robót objętych zamówieniem, a określonych szczegółowo w dokumentacji 

przetargowej - w tym w projekcie budowlanym, STWiORB, przedmiarach robót, projekcie umowy i 

niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek w w/w 

dokumentów. Zakres robót obejmuje również inne prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy nie 

ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy 

technicznej i przepisy prawa. 3) Konstrukcję harmonogramu oraz wymagania co do jego treści przedstawia 

Załącznik nr 8 do SIWZ, stanowiący równocześnie Załącznik nr 1 do umowy oraz integralną jej część; 4) W 

harmonogramie Wykonawca powinien określić wynagrodzenie częściowe za realizację poszczególnych 

zadań (wartość zadania wyrażona w zł brutto), przy czym poszczególne wartości zadania powinny 

odpowiadać kwotom kosztorysów sporządzonych zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIV ust. 2 SIWZ 

oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 5) Poszczególne zadania muszą być zakończone w uzgodnionych 

terminach. Zakończenie zadania potwierdzone będzie protokołem odbioru częściowego robót, zgodnie z 

ust. 26, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonane zadanie. 6) Sporządzając 

harmonogram Wykonawca powinien uwzględnić postanowienia Projektu umowy w zakresie zasad 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności uregulowania określone w § 3 ust. 5-8 Projektu 

umowy. 25. Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu protokoły odbioru częściowego robót, 

sporządzane po zakończeniu zadania. Protokoły powinny uwzględniać przewidziane w harmonogramie i 

wykonane zadania. Protokół odbioru częściowego robót, zostanie sprawdzony pod względem zgodności 

wykonania robót ze stanem faktycznym i potwierdzony przez inspektorów nadzoru oraz będzie stanowił 

podstawę do wystawienia faktury wypłaty wynagrodzenia częściowego Wykonawcy na zasadach 

określonych w § 3 ust. 5 Projektu umowy. 26. Zasady rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy za 

poszczególne zadania, które Wykonawca określi w harmonogramie, postanowienia dotyczące odbiorów 

częściowych i końcowego uregulowane są zapisami Projektu umowy. 27. Jakiekolwiek podane w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarze nazwy własne są 

przykładowe, zaś ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy handlowej określa 

klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na 

konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez 

Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe 

wymagane przez Zamawiającego.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.27.10-5, 

45.11.27.11-2, 45.21.13.20-8, 45.21.20.00-6, 45.23.24.10-9, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.53-7, 

45.26.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.31.53.00-1, 45.33.00.00-9, 45.45.30.00-7, 50.95.00.00-9. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.05.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres 

związania ofertą na kwotę/wartość: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub 

kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) 

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez 

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

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego: PBS o. Miejsce Piastowe nr 83 8642 1041 2006 

4003 4117 0045 - z adnotacją wadium w przetargu nr WI01.7011.1.2014 zadanie ZD12/1. 5. Za termin 

wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew 

powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w 

którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 03.03.2014 r. do godz. 12:00) 

kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w 

pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 

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 

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym 

zakresie 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się 

o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w 

sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej: 1) jedno 

zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych w rozumieniu 
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przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165 poz. 987) o wartości co najmniej 

400.000,00 zł brutto (słownie brutto: czterysta tysięcy złotych) oraz 2) jedno zadanie związane z 

wykonaniem robót budowlanych w zakresie budowy lub remontu konstrukcji żelbetowych (np. 

fontanna, schody zewnętrzne i innych) o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto (słownie 

siedemset tysięcy złotych) oraz 3) jedno zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych w 

zakresie budowy lub remontu nawierzchni drogowych betonowych i/lub chodników z kostki 

brukowej o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto (słownie siedemset tysięcy złotych) oraz 4) 

jedno zadanie związane z wykonaniem robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych w zakresie 

sieci i instalacji o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie dwieście tysięcy złotych) 

oraz 5) jedno zadanie związane z wykonaniem robót instalacyjnych elektrycznych na wartość co 

najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie pięćset tysięcy złotych). UWAGA I: Poprzez jedno zadanie 

rozumieć należy jedną robotę budowlaną zrealizowaną na podstawie jednej umowy lub w 

ramach jednego zadania inwestycyjnego. UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości 

robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego 

wyznaczonego przez Zamawiającego. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym 

zakresie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się 

o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 1) co najmniej 1 osobą, 

która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w 

branży ogólnobudowlanej oraz robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, posiadającą: - 

uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu 

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

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 

prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn zm.), lub zamierzającymi 
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świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U z 2013, poz. 932 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń; - uprawnienia do kierowania robotami w obiekcie zabytkowym zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011, nr 165, poz. 987), tj. spełnia warunki 

określone w § 24 lub posiada uprawnienia (zaświadczenie), o których mowa w § 31 ww. 

rozporządzenia; - min. 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, liczone od daty uzyskania uprawnień, - doświadczenie przy 

wykonywaniu co najmniej 2 robót w charakterze kierownika budowy/robót w branży 

ogólnobudowlanej oraz robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, 2) co najmniej 1 

osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika robót w 

branży drogowej, posiadającą: - uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 

z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na 

terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez 

właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008 r., nr 63, poz. 

394 z późn zm.), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej 

ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U z 2013, poz. 932 z późn. zm.) w specjalności 

drogowej bez ograniczeń; - min. 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót w specjalności drogowej bez 

ograniczeń, liczone od daty uzyskania uprawnień, - doświadczenie przy wykonywaniu co 

najmniej 2 robót w charakterze kierownika robót w branży drogowej, 3) - co najmniej 1 osobą, 

która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika robót w branży 

sanitarnej, posiadającą: - uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane 

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

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z późn. 

zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, 
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w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, 

zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn 

zm.), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy 

oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U z 2013, poz. 932 z późn. zm.) w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - min. 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, liczone od daty uzyskania 

uprawnień, - doświadczenie przy wykonywaniu co najmniej 2 robót w charakterze kierownika 

robót w branży sanitarnej, 4) co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia w charakterze kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą: - uprawnienia 

budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra 

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

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 

prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn zm.), lub zamierzającymi 

świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U z 2013, poz. 932 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; - min. 5-letnie 

doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku 

kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, liczone od daty 

uzyskania uprawnień, - doświadczenie przy wykonywaniu co najmniej 2 robót w charakterze 

kierownika robót w branży elektrycznej, UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji 

kierownika robót w poszczególnych branżach. tzn. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że np. dysponuje 1 osobą, która 

posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie każdej z ww. specjalności.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się 

o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje: 1) środkami finansowymi w wysokości co 

najmniej 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych) lub posiada zdolność kredytową w 

wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) oraz 2) opłaconą polisą, a w 

przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzającym, ze Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 

2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony złotych). UWAGA I: Dokument ubezpieczeniowy musi być 

ważny w dniu, w którym upływa termin składania ofert i okres ubezpieczenia musi obejmować 

okres realizacji umowy. W przypadku dokumentu ubezpieczeniowego, w którym kwota 

ubezpieczenia wyrażona jest w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN 

przyjmując do przeliczeń średni kurs NBP danej waluty z dnia, w którym upływa termin składania 

ofert. UWAGA II: Zamawiający dopuszcza sumowanie kwot gwarancyjnych z różnych polis 

posiadanych przez Wykonawcę celem uzyskania progu wartościowego (2 mln 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 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;  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

 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, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

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

 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 
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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;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

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

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

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

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 

11 ustawy, wystawioną 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.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
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zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

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

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

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - wystawione 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) 

formularz oferty, kosztorys uproszczony, ew. pełnomocnictwo 

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 

Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian w umowie, zgodnie z poniższym zakresem i 

warunkami: 1) Wszelkie zmiany umowy odbywały się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2) 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących terminu 

realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na niżej określonych 

zasadach: a) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy po zawarciu umowy: - gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową; - 

wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów 
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niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ 

zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian); - wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji 

publicznej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze 

względów społecznych, gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, że 

niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową, np. zmiana 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, b) Zamawiający dopuszcza również możliwość 

skrócenia terminu płatności faktur końcowych w przypadku zmiany terminu wykonania umowy lub 

wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających warunkujących wykonanie umowy na zamówienie 

podstawowe i w celu zapłacenie faktury w roku budżetowym, w którym umowa jest realizowana. c) 

Dopuszcza się za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu 

parametrów oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów 

zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie 

spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót 

budowlanych. d) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w terminach 

krótszych niż wynikające z umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiający dopuszcza 

zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w sposób przewidujący skrócenie terminu wykonania 

całości robót lub ich poszczególnych zadań, ale tylko po uprzedniej zgodzie Zamawiającego, której 

wydanie uzależnione będzie m.in. od zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w ramach roku 

budżetowego Zamawiającego. e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierownika budowy i 

kierowników robót na wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwiązanie stosunku 

pracy) oraz zdarzenia losowego jak np. choroba, śmierć itp. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia 

takiej zmiany, Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko kierownika budowy, lub 

kierowników branżowych z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału jakie 

były określone dla tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. f) Poza przypadkami 

określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w razie zaistnienia, 

po zawarciu umowy: - przypadku siły wyższej, lub - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku 

VAT. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy: a) Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń 

niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: - zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze 

parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych, - zmiany te spowodują obniżenie 

kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów 

technicznych materiałów i urządzeń, - wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa, - przyjęte w 

dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji, - 
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zamieniony materiał (urządzenia) musi być jednorodne dla całego zamówienia. b) Wprowadzenie zmian, o 

których mowa w poprzednim ustępie wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji 

Zamawiającego. 4) Pozostałe zmiany: a) możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

b) zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub 

zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu, c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w 

sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałej z winy Zamawiającego 

ani Wykonawcy, maksymalnie do wysokości 20% wartości brutto umowy bez żadnych negatywnych 

skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i 

termin realizacji skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami. 5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6) Zmiany umowy w 

rozumieniu art. 144 Pzp nie stanowią: a) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno - 

administracyjną np. zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec 

podwykonawców, b) zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami, c) udzielenie 

zamówień dodatkowych określonych w przepisach Pzp. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.iwonicz-zdroj.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Iwonicz-Zdrój Ul. 

Aleja Słoneczna 28 38-440 Iwonicz-Zdrój. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2014 

godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, 

Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM). 

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: Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem Unii Europejskiej ze środków w ramach Osi 

Priorytetowej 7 Spójność wewnątrzregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

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 
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