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                      GGmmiinnaa  NNęęddzzaa  
 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY    :                 GMINA   NĘDZA 

adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5;          47 – 440  Nędza 
  
                                                              

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA  :    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą                                          
z dnia   29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986),                                         

dalej zwaną „uPzp”  lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 

Dla   zamówienia    publicznego o  wartości   poniżej   5.548.000   euro 

 
 

3. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

„WYKONANIE     INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH  

NA    TERENIE    GMINY    NĘDZA” 
  

planowanego do realizacji w ramach Projektu 

 

 „Odnawialne  źródła   energii  poprawą  jakości   środowiska naturalnego     

na    terenie   Gmin   Partnerskich” 
 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                          
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

 na lata 2014 – 2020  

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  

i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii 

dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs 
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4. MIEJSCE    OGŁOSZENIA   O   ZMIANIE  OGŁOSZENIA:         
 

 

� Biuletyn Zamówień Publicznych   w  dniu 11.03.2019r. 

� tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od  dnia 11.03.2019r. 

� BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia 11.03.2019r. 

 

5. ZMIANA  W   OGŁOSZENIU   O   ZAMÓWIENIU  
 

� Wg   zapisów   ogłoszenia o zmianie ogłoszenia  Biuletynu Zamówień 
Publicznych  

 
 
 
 

Z A T W I E R D Z A M  :  
 

WÓJT  GMINY  NĘDZA 
Nędza dnia: 08.03.2019r. 
 

ANNA  ISKAŁA 
............................................................................................................................... 

(   Kierownik   Jednostki ) 
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Ogłoszenie   nr   540046557 – N – 2019  z   dnia  11 – 03 – 2019  r. 
 
Nędza: 

 
OGŁOSZENIE   O   ZMIANIE  OGŁOSZENIA 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

 
Ogłoszenia o zamówieniu 

 
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
 
Numer: 561984-N-2018 
 
Data: 22/05/2018 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Gmina Nędza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625847000000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  5, 47-440  
Nędza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 410-20-18, 410-20-93, e-mail ug@nedza.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.nedza.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: 
www.bip.nedza.pl 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny 
projekt), wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury 
włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla 
użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i 
rękojmi. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i 
wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 154 indywidualnych gospodarstwach domowych. 
Instalacje o łącznej mocy minimalnej 672 kWp ( 0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach 
prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiektów: a. o mocy 2,24 kWp – 12 
szt. instalacji b. o mocy 3,36 kWp – 35 szt. instalacji c. o mocy 3,92 kWp – 51 szt. instalacji d. o mocy 4,48 
kWp – 15 szt. instalacji e. o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji f. o mocy 5,60 kWp – 16 szt. instalacji g. o 
mocy 6,72 kWp – 17 szt. instalacji h. o mocy 7,84 kWp – 6 szt. Instalacji W zależności od uwarunkowań 
technicznych przewiduje się montaż instalacji • na dachach budynków mieszkalnych (137 szt.), • 
elewacjach budynków mieszkalnych (1 szt.), • dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających (6 
szt.), • dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (5 szt.), • bądź na gruncie (5 szt.). 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (dla każdego obiektu 
osobny projekt), wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury 
włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla 
użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i 
rękojmi. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i 
wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 154 indywidualnych gospodarstwach domowych. 
Instalacje o łącznej mocy minimum 672 kWp ( 0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach 
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prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiektów: a. o mocy 2,24 kWp – 12 
szt. instalacji b. o mocy 3,36 kWp – 35 szt. instalacji c. o mocy 3,92 kWp – 51 szt. instalacji d. o mocy 4,48 
kWp – 15 szt. instalacji e. o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji f. o mocy 5,60 kWp – 16 szt. instalacji g. o 
mocy 6,72 kWp – 17 szt. instalacji h. o mocy 7,84 kWp – 6 szt. Instalacji W zależności od uwarunkowań 
technicznych przewiduje się montaż instalacji • na dachach budynków mieszkalnych (137 szt.), • 
elewacjach budynków mieszkalnych (1 szt.), • dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających (6 
szt.), • dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (5 szt.), • bądź na gruncie (5 szt.). 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje 
projektowe na łączną ilość co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca może to wykazać w 
ramach jednej lub kilku usług. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w 
przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. 
W tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania dokumentacji projektowej przez 
jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego 
doświadczenia [nie ma wykonanych minimum 50 projektów instalacji] polega na zasobach innego 
podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie minimum 50 wymaganych dokumentacji 
projektowych samodzielnie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • 
wykaz należycie wykonanych usług - dokumentacji projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz 
których dokumentacja projektowa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy 
dokumentacja ta została wykonana należycie. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1D do SWIZ. • dowody 
określające czy dokumentacja projektowa została wykonana należycie, przy czym dowodami są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dokumentacja projektowa była 
wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, 
który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje co najmniej: 2 roboty 
budowlane (lub dostawy i montażu) polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji 
fotowoltaicznych o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto każda, lub 2 roboty budowlane (lub 
dostawy i montaż) polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych, 
w ramach których zamontowano minimum 80 instalacji fotowoltaicznych w każdej robocie. Warunek 
wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa 
ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W tym przypadku należy wykazać 
spełnienie warunku wykonania robót przez jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy 
Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia [nie ma wykonanych dwóch robót] polega na 
zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót 
samodzielnie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz robót 
budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór 
załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SWIZ. • dowody określające czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. O udzielenie 
zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz 
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wymagane uprawnienia budowlane tj.: - projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w postaci zaprojektowanych minimum 50 instalacji 
fotowoltaicznych, - kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania 
w odniesieniu do wykonania minimum 80 instalacji fotowoltaicznych, - montażyści – minimum 4 osoby 
przeznaczone do instalowania systemów fotowoltaicznych posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie 
instalatorskie w zakresie montowania urządzeń lub instalacji fotowoltaicznych lub energetycznych lub 
elektrycznych. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza 
terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 
12a ustawy PB oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., nr 65) oraz art. 20a 
ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1725). Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w 
oparciu o: • wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. g) SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 
Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje 
dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca może to 
wykazać w ramach jednej lub kilku usług. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - 
oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie 
nie sumuje się. W tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania dokumentacji 
projektowej przez jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma 
wymaganego doświadczenia [nie ma wykonanych minimum 50 projektów instalacji] polega na zasobach 
innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie minimum 50 wymaganych dokumentacji 
projektowych samodzielnie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • 
wykaz należycie wykonanych usług - dokumentacji projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz 
których dokumentacja projektowa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy 
dokumentacja ta została wykonana należycie. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1D do SWIZ. • dowody 
określające czy dokumentacja projektowa została wykonana należycie, przy czym dowodami są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dokumentacja projektowa była 
wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, 
który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje co najmniej: 2 roboty 
budowlane (lub dostawy i montażu) polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji 
fotowoltaicznych o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każda, lub 2 roboty budowlane (lub 
dostawy i montaż) polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych, 
w ramach których zamontowano minimum 40 instalacji fotowoltaicznych w każdej robocie. Warunek 
wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa 
ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W tym przypadku należy wykazać 
spełnienie warunku wykonania robót przez jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy 
Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia [nie ma wykonanych dwóch robót] polega na 
zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót 
samodzielnie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz robót 
budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem 
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dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór 
załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SWIZ. • dowody określające czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. O udzielenie 
zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz 
wymagane uprawnienia budowlane tj.: • projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w postaci zaprojektowanych minimum 50 instalacji 
fotowoltaicznych, • projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń • kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora 
całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 40 instalacji fotowoltaicznych, W przypadku 
warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi lub projektowanie, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi lub projektowania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1202 z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi lub projektowania nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). W przypadku osób, które są 
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.), osoby 
wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi lub projektowania, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 
budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania 
robotami budowlanymi lub projektowania, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji 
zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w 
stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług 
transgranicznych. • montażyści – minimum 2 osoby przeznaczone do instalowania systemów 
fotowoltaicznych posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania 
urządzeń lub instalacji fotowoltaicznych lub energetycznych lub elektrycznych. W przypadku specjalistów 
zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby 
osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy PB oraz pozostałych przepisów ww. 
ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., nr 65) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1725). 
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz osób, skierowanych 
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o 
którym mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. c) SIWZ. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1E do SWIZ. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-12-21, godzina: 10:00, 
 

W ogłoszeniu powinno być:     Data: 2019 – 05 – 10  r.  do godz. 10.00 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.4) 
W ogłoszeniu jest: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
W ogłoszeniu powinno być: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: §7 WARTOŚĆ UMOWY 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: • netto w wysokości 
……………………. (słownie: …………….złotych .../100); • brutto w wysokości …………………… (słownie: ………………. 
złotych …/100), 2. Kwota wynagrodzenia brutto, określona w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, narzuty i 
upusty związane z realizacją zamówienia niezbędne do wykonania zamówienia. 3. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania 
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 4. Wynagrodzenie ryczałtowe, w tym 
ryczałtowe ceny jednostkowe robót podane w formularzu ofertowym nie ulegną zmianie i obowiązują do 
końca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 18 umowy. 
W ogłoszeniu powinno być: §7 WARTOŚĆ UMOWY 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: • netto w wysokości 
……………………. (słownie: …………….złotych .../100); • brutto w wysokości …………………… (słownie: ………………. 
złotych …/100), 2. Kwota wynagrodzenia brutto, określona w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, narzuty i 
upusty związane z realizacją zamówienia niezbędne do wykonania zamówienia. 3. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania 
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 4. Wynagrodzenie ryczałtowe umowne , 
w tym ryczałtowe ceny jednostkowe robót podane w formularzu ofertowym nie ulegną zmianie i 
obowiązują do końca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 18 umowy. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: §15 ZASADY ROZLICZEŃ 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie 
przedmiotu umowy może odbywać się fakturami częściowymi za wykonane etapy/elementy przedmiotu 
umowy i fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez strony 
protokół odbioru częściowego prac projektowych oraz robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 2. 
Faktury częściowe mogą być wystawiane sukcesywnie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, maksymalnie do wysokości 80% wynagrodzenia brutto. 3. Rozliczenie końcowe Wykonawcy 
za wykonane roboty odbędzie się na podstawie podpisanego przez strony, protokołu odbioru końcowego 
robót (bez uwag). Fakturę końcową Wykonawca wystawi w terminie do 7 dni od daty końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. 4. Strony ustalają termin płatności faktur do 30 dni. Termin płatności rozpoczyna bieg 
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi 
określonymi w § 14 pkt 14. do siedziby Zamawiającego. 5. Strony stanowią, iż faktury, rachunki 
stanowiące podstawę zapłaty za wykonane roboty na rzecz Gminy należy wystawić na: nabywca: Gmina 
Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 47 -440 NĘDZA NIP 639 – 19 – 67 – 777 6. Faktury będą płatne na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………............................bank…………. 7. O każdorazowej zmianie 
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numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie podpisanym przez 
osobę, która została upoważniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub pełnomocnictwa 
ustanowionego przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana rachunku bankowego wymaga formy pisemnego 
aneksu do umowy. 8. W przypadku nieterminowej płatności faktur, Wykonawca może naliczyć odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 9. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy), zapłata przez Zamawiającego drugiej i kolejnej faktury Wykonawcy nastąpi po 
dostarczeniu do Zamawiającego pisemnych dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych, określonych w załączniku nr 10 do umowy 
W ogłoszeniu powinno być: §15 ZASADY ROZLICZEŃ 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie 
przedmiotu umowy może odbywać się fakturami częściowymi za wykonane etapy/elementy przedmiotu 
umowy i fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez strony 
protokół odbioru częściowego prac projektowych oraz wykonanych robót za daną moc instalacji w danym 
budynku mieszkalnym potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca rozlicza wykonanie danego 
etapu na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych wskazanych na Formularzu Oferty ( załącznik nr 2 do 
umowy). 2. Faktury częściowe mogą być wystawiane sukcesywnie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, maksymalnie do wysokości 80% wynagrodzenia brutto. 3. Rozliczenie końcowe Wykonawcy 
za wykonane roboty odbędzie się na podstawie podpisanego przez strony, protokołu odbioru końcowego 
robót (bez uwag). Fakturę końcową Wykonawca wystawi w terminie do 7 dni od daty końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. 4. Strony ustalają termin płatności faktur do 30 dni. Termin płatności rozpoczyna bieg 
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi 
określonymi w § 14 pkt 14. do siedziby Zamawiającego. 5. Strony stanowią, iż faktury, rachunki 
stanowiące podstawę zapłaty za wykonane roboty na rzecz Gminy należy wystawić na: nabywca: Gmina 
Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 47 -440 NĘDZA NIP 639 – 19 – 67 – 777 6. Faktury będą płatne na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………............................bank…………. 7. O każdorazowej zmianie 
numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie podpisanym przez 
osobę, która została upoważniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub pełnomocnictwa 
ustanowionego przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana rachunku bankowego wymaga formy pisemnego 
aneksu do umowy. 8. W przypadku nieterminowej płatności faktur, Wykonawca może naliczyć odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 9. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy), zapłata przez Zamawiającego drugiej i kolejnej faktury Wykonawcy nastąpi po 
dostarczeniu do Zamawiającego pisemnych dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych, określonych w załączniku nr 10 do umowy. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: § 18 ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy 
PZP albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP w ust. 4 i nast. 
niniejszego paragrafu. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 
Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy zmiana 
dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu 
przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta. 3. Strona występująca o 
zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek 
opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP lub odpowiednio w poniższych ustępach niniejszego 
paragrafu. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie z podaniem podstawy prawnej 
dokonania zmian, o której mowa w zdaniu poprzednim (ustawa PZP i/lub umowa) i w zależności od 
charakteru wystąpienia winien zawierać m.in.: 1) dokumenty jednoznacznie określające sposobu rodzaj, 
lokalizację robót dodatkowych lub zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem 
zmiany wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w 
dokumentacji wykonanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU; 2) protokół konieczności; 3) 
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pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa; 4) wycenę robót zawierającą 
zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów oraz zestawienie prac, które nie 
będą wykonywane (jeśli dotyczy); Wycenę robót należy przedłożyć do Zamawiającego w celu weryfikacji i 
zatwierdzenia; 5) dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu 
realizacji robót. 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany programu funkcjonalno- użytkowego, strona 
inicjująca zmianę przedstawi: 1) opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, w tym wpływ na 
terminy wykonania, 2) przedmiar i niezbędne rysunki. 5. Zmiana postanowień umownych nie może 
prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy PZP. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia prac z uwagi na 
wystąpienie: 1) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych (w tym m. in.: 
temperatura, siła wiatru, opady: deszczu, śniegu, gradu), w czasie których nie można zapewnić 
wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych – warunków 
prawidłowego wykonania robót, 2) warunków pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych (np. 
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicie, trąby powietrzne, gwałtowne ulewne deszcze lub 
długotrwałe ulewne deszcze - powyżej 3 dni, gwałtowne śnieżyce, intensywny wiatr powyżej 100km/h, 
temperatury powietrza przekraczające + 30oC lub -10oC) uniemożliwiające wykonanie robót 
zewnętrznych lub przeprowadzanie prób (sprawdzeń) albo dokonywanie odbiorów częściowych; 3) innych 
okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które 
uniemożliwiają terminowe wykonania prac, w szczególności działań organów, a w tym: brak terminowego 
wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia 
Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, odmowa wydania przez 
właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Ponadto wystąpienia 
przyczyn niezależnych od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: 
protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, wystąpiły kolizje z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi pracami, których nie sposób uniknąć, a ich wystąpienie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; konieczności realizacji dodatkowych dostaw, 
usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy. 7. Przyczyny wskazane w 
ust. 6 mogą uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, jeśli w tym czasie nie jest możliwe 
wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac byłoby nieuzasadnione z przyczyn 
technologicznych lub organizacyjnych. 8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest 
do: 1) niezwłocznego – nie później niż 3 dni od zaistnienia danej okoliczności - pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywania prac lub też wpływających na tempo 
ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy, 2) złożenia 
na co najmniej 14 przed upływem terminu umownego, stosownego wniosku o jego zmianę, 
przedstawiając okoliczności faktyczne, uzasadniające zmianę terminu umownego. 9. W przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 terminy wykonania zastrzeżone w 
umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót. 
10. Strony zgodnie oświadczają, iż fakt prowadzenia prac w czynnych obiektach, a także mogące z tego 
faktu wyniknąć problemy w terminowej realizacji prac, na potrzeby niniejszej umowy nie stanowią 
podstawy uzasadniającej przedłużenie terminu jej realizacji. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zmiany o których 
mowa w zdaniu 1 nie spowodują podwyższenia ceny wykonania przedmiotu umowy. 12. Przewiduje się 
także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy wykonanie danych 
robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
ryczałtowe zostanie obniżone o cenę jednostkową danej instalacji określoną w formularzu ofertowym. 13. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych 
nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Łączna wartość 
robót z tytułu zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 10% wartości realizowanego zamówienia 
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(wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 ). 14. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy 
PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmian zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany określone w pkt (1), (2) i (3) będą miały 
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 15. Wykonawcy przysługuje zmiana 
wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 14 pkt 1, z dniem 
wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 
skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca, 
w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 15 Umowy, jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie Umowy. 16. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 pkt 2, Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających 
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający 
oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w 
kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 17. W przypadku wystąpienia okoliczności 
wskazanych w ust. 14 pkt 3, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 
zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad. 18. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 14 obejmować 
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 19. Do wniosku, o którym mowa w ust. 16 i ust. 17, 
Wykonawca winien w szczególności dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy 
oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o 
wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 
Lista musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym 
pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, 
wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie 
przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia w/ w dokumentów również na wniosek Zamawiającego. Zamawiający, po 
dokonaniu weryfikacji dokumentów Wykonawcy, wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy zgodnie z kalkulacją określająca kwotę dopłaty albo zgłosi zastrzeżenia co do zasadności 
propozycji Wykonawcy, w szczególności gdy zmiany przepisów nie miały wpływu na koszt wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie ustosunkuje się do złożonych zastrzeżeń 
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Zamawiającego przedstawiając w formie pisemnej nową kalkulację albo uzasadnienie 
poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalania kwoty dopłaty 
powtarza się aż do momentu uzgodnienia przez obie strony kwoty dopłaty. Ustalona kwota dopłaty 
obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. Kwota dopłaty zostanie uregulowana na podstawie 
dokumentu księgowego, po zawarciu aneksu do umowy. 20. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o 
których mowa w ust. 14, na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 21. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jeżeli 
zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: 1) zmiany technologii 
wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; 2) możliwości powierzenia 
wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez 
Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców. 22. Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany osób, biorących udział w realizacji zamówienia, w stosunku do osób wskazanych w 
ofercie (dalej specjalistów) w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących specjalisty, 
b) nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z 
umowy, c) jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(np. rezygnacji itp.) - pod warunkiem, iż nowy specjalista będzie spełniał wymagania określone w SIWZ dla 
danego specjalisty i wykonawca uprzednio uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na dokonanie tej 
zmiany. 23. W przypadku nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się specjalisty z 
obowiązków wynikających z umowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany go zmienić 
na innego, spełniającego warunki określone dla danego specjalisty w SIWZ, w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
W ogłoszeniu powinno być: § 18 ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy 
PZP albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP w ust. 4 i nast. 
niniejszego paragrafu. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 
Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy zmiana 
dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu 
przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta. 3. Strona występująca o 
zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek 
opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP lub odpowiednio w poniższych ustępach niniejszego 
paragrafu. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie z podaniem podstawy prawnej 
dokonania zmian, o której mowa w zdaniu poprzednim (ustawa PZP i/lub umowa) i w zależności od 
charakteru wystąpienia winien zawierać m.in.: 1) dokumenty jednoznacznie określające sposobu rodzaj, 
lokalizację robót dodatkowych lub zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem 
zmiany wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w 
dokumentacji wykonanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU; 2) protokół konieczności; 3) 
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa; 4) wycenę robót zawierającą zestawienie 
planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów oraz zestawienie prac, które nie będą 
wykonywane (jeśli dotyczy); Wycenę robót należy przedłożyć do Zamawiającego w celu weryfikacji i 
zatwierdzenia; 5) dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu 
realizacji robót. 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany programu funkcjonalno- użytkowego, strona 
inicjująca zmianę przedstawi: 1) opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, w tym wpływ na 
terminy wykonania, 2) przedmiar i niezbędne rysunki. 5. Zmiana postanowień umownych nie może 
prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy PZP. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia prac z uwagi na 
wystąpienie: 1) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych (w tym m. in.: 
temperatura, siła wiatru, opady: deszczu, śniegu, gradu), w czasie których nie można zapewnić 
wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych – warunków 
prawidłowego wykonania robót, 2) warunków pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych (np. 
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicie, trąby powietrzne, gwałtowne ulewne deszcze lub 
długotrwałe ulewne deszcze - powyżej 3 dni, gwałtowne śnieżyce, intensywny wiatr powyżej 100km/h, 
temperatury powietrza przekraczające + 30oC lub -10oC) uniemożliwiające wykonanie robót 
zewnętrznych lub przeprowadzanie prób (sprawdzeń) albo dokonywanie odbiorów częściowych; 3) innych 
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okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które 
uniemożliwiają terminowe wykonania prac, w szczególności działań organów, a w tym: brak terminowego 
wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia 
Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, odmowa wydania przez 
właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Ponadto wystąpienia 
przyczyn niezależnych od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: 
protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, wystąpiły kolizje z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi pracami, których nie sposób uniknąć, a ich wystąpienie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; konieczności realizacji dodatkowych dostaw, 
usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy. 7. Przyczyny wskazane w 
ust. 6 mogą uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, jeśli w tym czasie nie jest możliwe 
wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac byłoby nieuzasadnione z przyczyn 
technologicznych lub organizacyjnych. 8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest 
do: 1) niezwłocznego – nie później niż 3 dni od zaistnienia danej okoliczności - pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywania prac lub też wpływających na tempo 
ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy, 2) złożenia 
na co najmniej 14 przed upływem terminu umownego, stosownego wniosku o jego zmianę, 
przedstawiając okoliczności faktyczne, uzasadniające zmianę terminu umownego. 9. W przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 terminy wykonania zastrzeżone w 
umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót. 
10. Strony zgodnie oświadczają, iż fakt prowadzenia prac w czynnych obiektach, a także mogące z tego 
faktu wyniknąć problemy w terminowej realizacji prac, na potrzeby niniejszej umowy nie stanowią 
podstawy uzasadniającej przedłużenie terminu jej realizacji. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zmiany o których 
mowa w zdaniu 1 nie spowodują podwyższenia ceny wykonania przedmiotu umowy. 12. Przewiduje się 
także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy wykonanie danych 
robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku: 1) w sytuacji gdy 
Zamawiający nie będzie miał możliwości wskazania innej lokalizacji montażu instalacji na terenie Gminy - 
wynagrodzenie ryczałtowe zostanie obniżone o ryczałtową cenę jednostkową danej instalacji określoną w 
formularzu ofertowym; 2) Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu instalacji na terenie Gminy 
zakładając, że inna lokalizacja będzie dotyczyć tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której 
stwierdzono niemożność montażu. Zmiana lokalizacji montażu nie upoważnia Wykonawcy do 
wnioskowania o zwiększenie ryczałtowego wynagrodzenia jednostkowego określonego w formularzu 
Oferty (załącznik nr 2 do umowy). 13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 
do przewidzenia. Łączna wartość robót z tytułu zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 10% 
wartości realizowanego zamówienia (wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 ). 14. Stosownie 
do treści art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) 
zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany określone w pkt (1), (2) 
i (3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 15. Wykonawcy przysługuje 
zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 14 pkt 1, 
z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. 
Wykonawca, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 15 Umowy, jest uprawniony złożyć 
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Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie Umowy. 16. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 pkt 2, Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających 
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający 
oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w 
kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 17. W przypadku wystąpienia okoliczności 
wskazanych w ust. 14 pkt 3, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 
zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad. 18. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 14 obejmować 
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 19. Do wniosku, o którym mowa w ust. 16 i ust. 17, 
Wykonawca winien w szczególności dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy 
oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o 
wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 
Lista musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym 
pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, 
wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie 
przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia w/ w dokumentów również na wniosek Zamawiającego. Zamawiający, po 
dokonaniu weryfikacji dokumentów Wykonawcy, wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy zgodnie z kalkulacją określająca kwotę dopłaty albo zgłosi zastrzeżenia co do zasadności 
propozycji Wykonawcy, w szczególności gdy zmiany przepisów nie miały wpływu na koszt wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie ustosunkuje się do złożonych zastrzeżeń 
Zamawiającego przedstawiając w formie pisemnej nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności 
kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalania kwoty dopłaty powtarza się aż 
do momentu uzgodnienia przez obie strony kwoty dopłaty. Ustalona kwota dopłaty obowiązywać będzie 
od dnia złożenia wniosku. Kwota dopłaty zostanie uregulowana na podstawie dokumentu księgowego, po 
zawarciu aneksu do umowy. 20. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 14, na 
zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 
Zamawiającego. 21. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jeżeli zmiana umowy będzie korzystna 
dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: 1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w 
dokumentacji projektowej; 2) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, 
których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez 
podwykonawców. 22. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, biorących udział w realizacji 
zamówienia, w stosunku do osób wskazanych w ofercie (dalej specjalistów) w przypadku: a) choroby lub 
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innych zdarzeń losowych dotyczących specjalisty, b) nie wywiązywania się lub nienależytego 
wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana specjalisty stanie się 
konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.) - pod warunkiem, iż nowy 
specjalista będzie spełniał wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty i wykonawca uprzednio 
uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na dokonanie tej zmiany. 23. W przypadku nie wywiązywania się 
lub nienależytego wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany go zmienić na innego, spełniającego warunki określone dla 
danego specjalisty w SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 


