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                                                                                                        GGmmiinnaa  NNęęddzzaa  
 

 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY    :             GMINA   N ĘDZA  
 

                        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 2013 r. poz.907 ze zm.), dalej zwaną 
„uPzp” lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
 

3. SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  : 
 

       1. dostępna   na   stronie    internetowej   pod adresem : http://www.nedza.pl/bip 
 

       2. w siedzibie  Zamawiającego    -  pokój nr 21 
       

4.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z ZABUDOW Ą KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM I DOMU NAUCZYCIELA W NĘDZY  

PRZY UL . LEŚNEJ 1 I LEŚNEJ 3  W GMINIE NĘDZA  

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarach robót stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ.   

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

A. Prace termo modernizacyjne w Budynku Wielofunkcyjnym przy ul. Leśnej 1 
 

1. Docieplenie cokołu wraz z opaską; 

2. Wymiana okien i drzwi wejściowych; 

3. Docieplenie ścian zewnętrznych: 

a) Roboty przygotowawcze; 

b) Przygotowanie podłoża pod ocieplenie; 

c) Ocieplenie ścian płytami styropianowymi; 

4. Docieplenie stropodachu; 

5. Remont daszków wejściowych; 
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6. Remont schodów wejściowych; 

7. Wykonanie instalacji odgromowej; 

8. Roboty towarzyszące. 

 

B. Prace termo modernizacyjne w Domu Nauczyciela przy ul. Leśnej 3 
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 

2. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej; 

3. Ocieplenie ścian piwnicznych: 

a) Wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej; 

b) Wykonanie opaski wokół budynku i odtworzenie chodników; 

4. Wykonanie termomodernizacji elewacji: 

a) Prace przygotowawcze; 

b) Gruntowanie ścian; 

c) Ocieplenie ścian płytami styropianowymi; 

d) Wykonanie wyprawy z tynku silikatowo – silikonowego na ścianach 

e) Wykonanie obróbki blacharskiej 

f) Demontaż starej i montaż nowych skrzynek instalacyjnych przyłączeniowych; 

5. Roboty towarzyszące: 

a) Montaż i malowanie balustrad; 

b) Wymiana daszków nad otworami drzwiowymi; 

c) Remont i montaż zadaszeń wejść frontowych; 

6. Remont i ocieplenie dachu: 

a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; 

b) Docieplenie stropodachu; 

7. Wywóz gruzu i odpadów wraz z utylizacją; 

C. Część instalacyjna w Domu Nauczyciela przy ul. Leśnej 3 
1. Instalacja kotłowa: 

a) Dostawa i zabudowa kotłów wodnych o mocy 38 kW, przystosowanych na paliwo stałe typu Eko 

– groszek z podajnikiem ślimakowym, zasobnikiem węgla i sterownikiem kotła; 

b) Dostawa i montaż pomp obiegu kotłowego; 

c) Montaże towarzyszące; 

2. Instalacja solarna: 

a) Dostawa i montaż baterii kolektorów płaskich, przeznaczonych do montażu poziomego; 

b) Montaże towarzyszące; 

3. Wykonanie instalacji ściekowej; 

4. Prace wykończeniowe w kotłowni oraz towarzyszące roboty budowlane; 

5. Instalacja centralnego ogrzewania: 
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a) Demontaż istniejącej instalacji; 

b) Dostawa i montaż grzejników stalowych; 

c) Roboty instalacyjne towarzyszące; 

6. Instalacja ciepłej wody; 

7. Wykonanie przyłączy ciepła i c.w.u. 

D. Część instalacyjna w Budynku Wielofunkcyjnym przy ul. Leśnej 1 
1. Instalacja centralnego ogrzewania: 

a) Demontaż istniejącej instalacji; 

b) Dostawa i zabudowa grzejników stalowych płytowych; 

c) Dostawa i zabudowa zaworów termostatycznych; 

d) Dostawa i zabudowa zaworów odpowietrzających; 

e) Podłączenie instalacji do kolektora w kotłowni 

f) Prace towarzyszące. 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych                                                    
 z naniesieniem na zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 
• wykonanie pozostałych robót, prób i badań wynikających  ze Specyfikacji Technicznej       

Wykonania i Odbioru Robot oraz projektu budowlano-wykonawczego i przedmiaru robót 

 
5.  INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   ZŁO ŻENIA  OFERTY WARIANTOWEJ 

 

        Zamawiający   nie  dopuszcza   możliwości   składania   ofert   wariantowych     
        

6.  INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI  POWIERZENIA ROBÓT PODWYKONAWCOM 
 

        Zamawiający    dopuszcza   możliwość powierzenia robót podwykonawcom  
 

7.  TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA  :      
 

3 0  w r z e s i eń  2 0 1 5  r o k u  

8.  WARUNKI I WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM ZGODNIE  Z PZP 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu -  (tzw. podmiotowe 

pozytywne): 

a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wg  załącznika nr 2 do 

SIWZ 

b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia  
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Opis sposobu spełniania warunku:  

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

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

wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty 

budowlane [zamówienie] związaną z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalną                                         

o wartości minimum  500.000,00 zł netto  

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia, 

Zamawiający rozumie robotę budowlaną zrealizowaną (czyli zakończoną i odebraną protokołem 

częściowym lub końcowym) polegającą na termomodernizacji budynku wraz z instalacją kotłową i 

centralnego ogrzewania. 

Wykaz  ten  musi zawierać dane określone w załączniku nr 3. 
 

c) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym  

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. 

Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / 

nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca 

spełnił. 
d) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. 

Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / 

nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca 

spełnił. 
e) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiaj ącej wykonanie przedmiotu 

zamówienia  

w  szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

- przedstawi  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest   

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                 

z przedmiotem zamówienia,   o wartości  nie mniejszej niż  500 tys.  złotych. 

Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów               

z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki  

udziału w postępowaniu [tzw. podmiotowe negatywne] dotyczące braku podstaw  do wykluczenia                   
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z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia będzie oceniany na 

podstawie oświadczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz 

dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ punkt 2-4. w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg 

formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia i dokumentu musi wynikać 

jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków opisanych w punktach 1 i 2 poprzez 

złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale 10 niniejszej SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia. Nie 

spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie wykonawcy                  

z postępowania.  

Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. 

A. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń  

i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

B. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, jednakże tylko  

zgodnie z art.26 pkt 3  i 4   Pzp 

 

Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie  

oryginałów albo kserokopii.  Dokumenty złożone w formie kserokopii  

nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą                                               

 „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”   

i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych – zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ 

2) 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 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 

ust.1 pkt 2 Pzp 

3) 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 ofert,  
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4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

5)  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 26 ust 2d Ustawy 

Prawo zamówień publicznych o przynależeniu do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

pisemne oświadczenie wg załącznika nr 4 do SIWZ. 

Inne wymagane dokumenty: 

• kosztorysy  ofertowe  uproszczone   

Uwaga: 

1) W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziale 9 SIWZ punkty 1, 

podpunkt  a) – e)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez podmiot udostępniający zasoby. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody Zamawiającego powstałe w skutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli 

Wykonawca, wykazujący spełnienie warunków, opisanych w rozdziale 9 SIWZ, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), 

Zamawiający,  w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów            

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać 

dokumentów dotyczących w szczególności: 

a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c. charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Żądanie dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy wykonawca nie udowodni  w wystarczający 

sposób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia. 
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2) Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych  

w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii 

potwierdzonej za zgodność   z  oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa.  

3) Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym SIWZ - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( wystawiony nie wcześniej niż                                         

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ) 

b. 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 ofert ) 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
 

d. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 i 

10-11 Ustawy Pzp.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej 
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną) pod warunkiem, że 
taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 

a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z 
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.  

UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką 
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających ofertę wspólną. 

b. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie ( tj. przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika) 

c. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 
złożyć dokumenty wymienione w rozdziale 10 w pkt 1 – 5 SIWZ. 
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d. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, o których mowa w rozdziale 9 SIWZ, Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą 
złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich 
podmiotów występujących wspólnie (przez pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty 
składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez 
każdego z Wykonawców odrębnie. 

e. Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty, wymienione w rozdziale             
9 SIWZ punkt 1b) – załącznik nr 3 do SIWZ. 

UWAGA: Wspólne złożenie dokumentów o których mowa prowadzić ma do wskazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i opisanych w SIWZ (wystarczająca będzie, jeżeli 
dokumenty te złoży tylko jeden z wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzenie 
to będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ. 

f. Inne dokumenty, o których mowa w rozdziale 10 stosuje się odpowiednio. 
g. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako 

pełnomocnik pozostałych. 
h. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał 

przed zawarciem umowy do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 

 

8.  WADIUM:         20. 000, 00   PLN   ( dwadzieścia   tysięcy  złotych   00/100  )        

9. KRYTERIA  OCENY  OFERT :            
 

 
Kryterium 

 
Znaczenie  procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

za  kryterium 
 

 

Cena    ( C ) 
 

90% 
 

90 pkt. 
 

Okres gwarancji na 
przedmiot zamówienia ( G ) 

10 % 10 pkt. 

 
10. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN    SKŁADANIA  I  OTWARCIA   OFERT  
 
 
 

10.1 Oferty   należy  przesłać / składać  do   dnia     2233..  0066..    22001155rr ..      ddoo      ggooddzz..    99  0000,,                                            
pokój    nr    17     SEKRETARIAT  

 

10.2. Otwarcie  złożonych   ofert  nastąpi   w  dniu    2233..  0066..    22001155rr ..      oo    ggooddzz..    99  3300,,                                         
w   siedzibie   zamawiającego       sala narad     nr   14 

 
11. TERMIN  ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą 

1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest             

1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.  
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,                   

z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferty 
zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony nie dłużej jednak niż 60 dni. 



 

Strona 10 z 11 
 

 
4) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 

12. INNE WYMAGANIA: 
 

       12.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej; 
       12.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem  aukcji      
                Elektronicznej; 
        

13. TERMIN OGŁOSZENIA  PRZETARGU :    0033..  0066..  22001155rr ..        --    2233..  0066..  22001155rr ..  
  
14. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UMOWY I JEJ ZMIAN: 
 

Informacje na temat umowy i jej zmian zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór umowy”. 
 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 

A. do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 

B. umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,  

C. umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie  do informacji 

publicznej;  

D. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym                        

w ofercie; 

E. okres realizacji umowy wskazany jest w pkt 4  niniejszej SIWZ; 

F. umowa jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. 

2. Dopuszcza się wszelkie zmiany umowy o zamówienie podstawowe: 

a) wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej 

zmiany, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą                     

a Zamawiającym, 

b) w zakresie terminu i sposobu wykonania umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana 

sposobu wykonania lub terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna               

w celu prawidłowego wykonania umowy, 

c) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia  

w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, 

d) w zakresie rozszerzenia umownego przedmiotu zamówienia o ewentualne „roboty dodatkowe”              

na podstawie aneksu do umowy o zamówienie podstawowe.  
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UWAGA : Pojęcie „roboty dodatkowe” należy utożsamiać z pojęciem „prace dodatkowe” 

występującym w art. 630 Kodeksu cywilnego określającym sposób rozliczania wykonywanego 

przedmiotu umowy (dzieła) w przypadku zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego.  Art. 630 § 1 

Kodeksu cywilnego określa, że „Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia 

prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia 

wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może 

żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych  prac 

sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia wtedy, gdy mimo 

zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych”. 

Należy więc stwierdzić, że „roboty dodatkowe” („prace dodatkowe”) to roboty, które są objęte 

przedmiotem zamówienia (dziełem, obiektem) ale nie były przewidziane w zestawieniu prac 

planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego . 

e) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia), 

f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą  przedmiotem umowy. 

3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do uzasadnienia 

i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 
 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 
 
 
Nędza dnia:  02.06.2015r. 

Wójt  Gminy  Nędza 
 

Anna   Iskała 
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(   Kierownik   Jednostki ) 

 
 


