
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

www.zorawina.pl

Żórawina: Remont drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową położonej na działkach nr 
121, 120 obręb Suchy Dwór, gmina Żórawina.
Numer ogłoszenia: 119565 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żórawina , ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, 
tel. 71 3165157, faks 71 7234900.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zorawina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej wraz z 
kanalizacją deszczową położonej na działkach nr 121, 120 obręb Suchy Dwór, gmina Żórawina..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczową położonej na 
działkach nr 121, 120, obręb Suchy Dwór, gmina Żórawina. Dane charakterystyczne istniejącego 
obiektu:przewidziana do remontu droga to droga gminna- ul.Główna w miejscowości Suchy Dwór. 
Początek projektowanych robót km0+000( granica(granica pasa drogowego drogi powiatowej 
Wrocław=Żórawina, ul. Wrocławska), koniec projektowanych robót km0+372(skrzyżowanie ulic 
Agrestowa i Dębowa). Jezdnia drogi przewidzianej do remontu posiada nawierzchnię bitumiczną 
charakteryzującą się złym stanem technicznym, o zniekształconym profilu podłużnym i 
poprzecznym z licznymi przełamaniami i zapadnięciami masy powodującymi zastoiska wody. 
Droga na całej długości przebiega w przekroju ulicznym. Na odcinku km0+014-0+231 droga 
posiada chodnik lewostronny szerokości od 1,25 do 1,65. W km 0+231 usytuowane jest przejście 
dla pieszych. Na odcinku km 0+ 231-0+372 droga posiada chodnik prawostronny. Obszar 
inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Żórawina w powiecie Wrocławskim i obejmuje 
działki oznaczone w ewidencji gruntów: obręb ewidencyjny Suchy Dwór, działki numer 
ewidencyjny: 120,121 ulica posiada odwodnienie powierzchniowe poprzez studzienki ściekowe 
umiejscowione po obu stronach jezdni do istniejącej kanalizacji deszcowej. Kolektor deszczowy 
poprowadzony jest poza jezdnią i charakteryzuje się znacznym zanieczyszczeniem. Stan techniczny
studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych wykazuje znaczny stopień korozji betonu w 
elementach konstrukcyjnych studni. W km0+221,45 znajduje się przepust drogowy z rur 
betonowych o średnicy 500 mm w złym stanie technicznym(skorodowanei rozczszelnione rury). 
Parametry techniczne: klasa drogi-L, kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa -VP+30km/h, 
nośność podłoża G2, droga jednojezdniowa - dwukierunkowa, przekrój projektowany - uliczny, 
długość odcinka jezdni 372, szerokość jezdni-5,3 - 5,8, szerokość chodnika 1,25-1,65, spadek 
poprzeczny jezdni 2% dwustronny, spadek poprzeczny chodnika-@% jednostronny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1.

http://www.zorawina.pl/


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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 
16.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wpłaty wadium

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

• Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz ofertą złoży podpisane 
oświadczenia o spełnianiu warunków w niniejszym postępowaniu zgodnie z wzorem 
zamieszczonym do oferty.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 
2 zamówień na roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z 
przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim sprzętem zgodnie z załączonym 
wzorem - zał nr 9

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:1. wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz o 
podstawie dyponowania tymi osobami, w szczegółności: a) osobami posiadającymi 
uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst 
jednolity (Dz. U. z 2006 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze. zm.) lub b) osobami posiadającymi 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub, c) osobami, 
których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w 



przepisach odrębnych, w szczególności które nabyły prawo do wykonywania 
zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały 
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz, U, nr 63, poz..394) 2. Wraz z ofertą złożyli podpisany wykaz osób,
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierajacy informację na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w pkt. 1 opracowany zgodnie z załączonym wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 
Wykaz personelu odpowiedzialnego bezpośrednio za realizacje zamówienia. W 
wykazie wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dysponuje lub będzie 
dysponował w okresie przewidzianym na realizacje zamówienia: a) osobą 
legitymujacą się aktualnymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w
specjalościach : drogowej bez ograniczeń. Osoba ta powinna wykazać się 
doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 3 lat mimimum 2 zammówień o 
charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, b) osobą 
legitymującą się aktualnymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi 
wod-kan bez ograniczeń. Osoba ta powinna wykazać się doświadczeniem w 
realizacji w ciągu ostatnich trzech lat minimum 2 zamówień o charakterze i 
złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegających na budowie 
instalacji wod-kan. 3. Do oferty dołączyć: a) informacje o podstawie do 
dysponowania osobą lub osobami, o których mowa w pkcie 1, b) zobowiązanie 
osoby lub osób z uprawnieniami, że będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
jeżeli osoby te nie stanowią zasobu własnego wykonawcy, c) oświadczenie, że osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, d) dokumenty 
poświadczające wymagane doświadczenie przez osoby wskazane w pkt. 5.3.1 ppkt 2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najpóżniej w dniu podpisania umowy,
Wykonawca którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany dostarczyć 
niezbędne dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień 
(uprawnienia, aktualne zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów 
budownictwa i/lub potwierdzenie nabycia prawa do wykonywania zawodów 
regulowanych lub określonej działalności), potrzebne do realizacji zadania zgodnie z 
przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania umowy, jeżeli Wykonawca 
najpóźniej w dniu podpisania umowy nie dostarczy wszystkich niezbędnych 
dokumentów Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1. wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację 
zamówienia osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz o podstawie dyponowania tymi osobami, w szczegółności: a) 
osobami posiadającymi uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze. zm.) lub 
b) osobami posiadającymi odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w 
zakresie pełnionej funkcji które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub, c) osobami, których odpowiednie kwalifikacje 
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności 
które nabyły prawo do wykonywania zawodów regulowanych lub określonej 
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w 
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 



nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz, U, nr 63, poz..394) 2. 
Wraz z ofertą złożyli podpisanyc wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji 
zamówienia, zawierajacy informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1 
opracowany zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykaz personelu odpowiedzialnego 
bezpośrednio za realizacje zamówienia. W wykazie wykonawca zobowiązany jest 
wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na 
realizacje zamówienia: a) osobą legitymujacą się aktualnymi uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalościach : drogowej bez ograniczeń. 
Osoba ta powinna wykazać się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 3 lat 
mimimum 2 zammówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem 
zamówienia, b) osobą legitymującą się aktualnymi uprawnieniami do kierowania 
robotami budowlanymi wod-kan bez ograniczeń. Osoba ta powinna wykazać się 
doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich trzech lat minimum 2 zamówień o 
charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegających na
budowie instalacji wod-kan. 3. Do oferty dołączyć: a) informacje o podstawie do 
dysponowania osobą lub osobami, o których mowa w pkcie 1, b) zobowiązanie 
osoby lub osób z uprawnieniami, że będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
jeżeli osoby te nie stanowią zasobu własnego wykonawcy, c) oświadczenie, że osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, d) dokumenty 
poświadczające wymagane doświadczenie przez osoby wskazane w pkt. 5.3.1 ppkt 2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najpóżniej w dniu podpisania umowy,
Wykonawca którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany dostarczyć 
niezbędne dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień 
(uprawnienia, aktualne zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów 
budownictwa i/lub potwierdzenie nabycia prawa do wykonywania zawodów 
regulowanych lub określonej działalności), potrzebne do realizacji zadania zgodnie z 
przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania umowy, jeżeli Wykonawca 
najpóźniej w dniu podpisania umowy nie dostarczy wszystkich niezbędnych 
dokumentów.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszego 
postępowania. Ubezpieczenie musi obejmować , co najmniej ubezpieczenie w 
pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacja niniejszej 
umowy w wysokości co najmniej wysokości kontraktu.

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:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje; 



• 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; 

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w  wykazie  lub  złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych
niewykonanych  lub  wykonanych  nienależycie
W  celu  zweryfikowania  rzetelności,  kwalifikacji,  efektywności  i  doświadczenia
Wykonawca zobowiązany jest w wykazie, o którym mowa powyżej wskazać co najmniej
2  zamówienia  na  roboty  budowlane  o  charakterze  i  złożoności  porównywalnej  z
przedmiotem zamówienia, wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.; 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. 

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:

• 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; 

• 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 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; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu -  wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony druk oferty, Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków przetargu, Pełnomocnictwo 
dla podmiotów występujących wspólnie . W razie wyboru oferty podmiotów występujących 
wspólnie należy przed podpisaniem umowy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych 
podmiotów. Przed podpisaniem umowy dostarczyć kosztorys ofertowy.

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 dopuszcza możliwość przerwania świadczenia prac nie z winy Wykonawcy, których 
nie można było przewidzieć lub którym skutkom nie można było zapobiec, pomimo dołożenia 
przez Wykonawcę najwyższej staranności (np. klęska żywiołowa i inne). Zamawiający dopuszcza 
zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Umowie, termin ten
może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający 
dopuszcza zmianę przedstawicieli stron umowy: a) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika 
budowy przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 
akceptując nowego kierownika budowy, w przypadku, gdy:b)Wykonawca z własnej inicjatywy 
proponuje zmianę w następujących przypadkach:- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych 
dotyczących kierownika budowy/kierowników robót branżowych, - niewywiązywania się 
kierownika budowy/ kierowników robót branżowych z obowiązków wynikających z umowy,c) 
zmiana kierownika budowy(kierowników robót branżowych stanie się konieczna z jakichkolwiek 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). d) Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy zmiany kierownika budowy/kierowników branżowych, jeżeli uzna, że nie wykonuje 
on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika 
budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie, e) W 
przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników branżowych nowa osoba musi spełniać 
wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności. 4. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zadania. Zmiany będą
dotyczyły tylko zakresu, który wyniknie w trakcie realizacji zadania, a będzie niezbędny do 
właściwego zakończenia podstawowego zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego 
(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót 
wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po 
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. 
wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez 
Wykonawcę.7. Zmiany na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań 
terenowych i gruntowych powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań. 8. Innych sytuacji, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian 
nieistotnych, tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru 
Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu 
wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą 
procedurą.9. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej 
części (zleceń) o czas trwania poniższych okoliczności, w przypadku: a/ wystąpienia okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w 
Umowie, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,
b/ konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności 
dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych, powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, wprowadzenia zmian w rozwiązaniach technicznych lub usunięcia wad w 
dostarczonej dokumentacji projektowej, c/ nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w 
terminie określonym w umowie, d/ opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy 
dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych, innych wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był 
zobowiązany),e/ przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem znalezisk archeologicznych lub 
innych znalezisk czy wykopalisk, uniemożliwiających wykonywanie robót,f/ wstrzymania przez 
Zamawiającego wykonywanie robót,g/ działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego lub opóźnień związanych z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl 
ustawy Prawo budowlane dokumentów lub innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy 



lub wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do 
jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych 
oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od
wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia 
wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zorawina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 55-020 Zórawina 
ul. Kolejowa 6- pokój nr 21..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18.06.2014 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy w Żórawinie ul. Kolejowa 5 - 
sekretariat.

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


