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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Koźminek , ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, woj. 
wielkopolskie, tel. 062 7637085, faks 062 7637207. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminek.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika i wymiana 
nawierzchni miejsc postojowych w ul. Słowackiego w m. Koźminek. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1. Przedmiotem 
zamówienia jest: Budowa chodnika i wymiana nawierzchni miejsc postojowych w ul. 
Słowackiego w m. Koźminek. 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w 
szczególności:1. PRZEDMIOT, ZAKRES Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika i 
wymiana nawierzchni miejsc postojowych w ul. Słowackiego w m. Koźminek. 2. OPIS 
PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 1. ZJAZDY. Nie planuje się przebudowy ani budowy 
zjazdów. Istniejący dojazd do dz. nr 932/2 zostaje zlikwidowany. 2. PARKING. Wzdłuż ul. 
Słowackiego (na odcinku od ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Prusa) zaprojektowano 
przebudowę parkingu. Nawierzchnię parkingu zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm. 
Spadek podłużny chodnika zaprojektowano o wartości 2% ze spadkiem do jezdni. 
Obramowanie parkingu stanowić będą nowe krawężniki betonowe o wym. 15x22x100 i 
15x30x100. Przed i za przebudowywanym parkingiem zaprojektowano obniżenia 



krawężników pod projektowane przejścia dla pieszych. W ciągu parkingu pozostawiono 
wolną przestrzeń o szerokości 2,5m na lokalizację oznakowania pionowego drogi. Przestrzeń 
należy zabrukować kamieniem polnym oraz obsadzając krzewami z gatunku berberis (min. 2 
odmiany) w ilości min. 4krzewy. Ustalone spadki wzdłuż krawędzi jezdni umożliwiają spływ 
wód poprzez istniejące wpusty do kanalizacji deszczowej. 3.CHODNIK. Wzdłuż parkingów 
zaprojektowano chodnik o szerokości 1,50m. Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej gr. 
6cm. Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartości 2% ze spadkiem do 
parkingu. Natomiast pochylenie podłużne zgodnie z niweletą jezdni. Obramowanie 
zewnętrzne chodnika wykonać obrzeżami o wym. 8x30x100. Aranżacja kostki dostosowana 
do istniejących nawierzchni chodników - kostka betonowa Cegła kolor szary; od strony 
parkingu dwa rzędy kostki czerwonej, natomiast od strony ogrodzenia 1 rząd kostki w kolorze 
czerwonym. W uzgodnieniu z Zamawiającym możliwe jest dokonanie zmiany aranżacji. W 
ciągu chodnika wykonane zostanie nowe wejście na teren przedszkola od strony ul. 
Słowackiego. W tym celu należy zdemontować 1 przęsło ogrodzenia, płytę cokołu ogrodzenia 
i dokonać montażu systemowej furtki o szerokości min. 1,0m wraz z nowymi słupkami. 
Powstałą przestrzeń między słupkami furtki a istniejącym ogrodzeniem uzupełnić 
zdemontowanym przęsłem panelowym (cięcie wykonać nożycami ręcznymi).Dodatkowe 
słupki do zabudowy ogrodzenia winny odpowiadać parametrom istniejących słupków, tj. 
przekrój słupków 40x60mm, kolor zielony. Kolor furtki - dopuszcza się montaż furtki 
ocynkowanej; kolor słupków - zielony. Parametry techniczne furtki : ramka wykonana z 
profili zamkniętych o wym. 40X40mm , wypełnienie furtki z płyty panelowej (średnica 
drutów 4,5 mm w rozstawie max. co 6cm); wysokość furtki h= 1,8m. Zamykanie na klucz. 
Słupki na których zostanie obsadzona furtka o wym. 80X80 mm. Furtkę obsadzić betonem 
C12/15 na mokro. Słupki winny mieć systemowe łączniki do montażu paneli 
ogrodzeniowych. 4. POWIERZCHNIE WYŁĄCZONE Z RUCHU. Przestrzeń pomiędzy 
krawędzią chodnika a ogrodzeniami zagospodarowana zostanie zielenią. Natomiast powstała 
wyspa w obrębie skrzyżowania z łącznikiem w kierunku ul. Kopernika, zostanie zabrukowana 
kamieniem polnym. W przestrzeni zabruku należy wsadzić 5 krzewów - gatunek berberis 
(min. 2 odmiany). 5. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE ZJAZDU, PARKINGÓW I 
CHODNIKA. Połączenie krawędzi jezdni ze zjazdem wykonać zgodnie z załączonymi 
rysunkami konstrukcyjnymi. W miejscach gdzie istniejące ciągi komunikacji pieszej będą się 
łączyć z projektowanym chodnikiem wykonać niezbędne przekładki celem uzyskania 
powierzchni bezprogowej. Również na Od strony jezdni krawężnik 15x22x100 ustawić 3cm 
powyżej krawędzi jezdni, natomiast od strony chodnika krawężnik 15x30x100 ustawić na 
wysokości 12cm w stosunku do nawierzchni miejsc postojowych. Powstałą szczelinę (o 
szerokości do 2cm) pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni należy dokładnie oczyścić a 
następnie wypełnić masą zalewową REINAUSNV164. Sposób wykonania wg zaleceń 
producenta (folder informacyjny stanowi załącznik projektu). W przypadku szczeliny 
większej niż 2cm, uszczelnienie wykonać mieszaniną emulsji i grysu 2/5.W miejscu 
wyznaczonych przejść dla pieszych, należy po drugiej stronie ulicy istniejące krawężniki 
wymienić na nowe o wym. 15x22x100. W rejonie ww. przejść istniejącą nawierzchnię 
chodnika należy rozebrać i ułożyć nową nawierzchnię z kostki betonowej. Roboty ziemne 
wykonać zgodnie z BN 72/9832-02-Budowle Drogowe i Kolejowe. Zagęszczenie dna koryta 
wykonać zgodnie z normą do wymaganych wskaźników zagęszczenia (Is=1,0 i modułu 
sprężystości 100 - wtórny moduł odkształcenia). Występujące miejsca nasypowe należy 
zagęszczać warstwami 10-15cm. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Ewentualne kolizje przy budowie zjazdu z istniejącymi urządzeniami należy uzgodnić z 
właścicielem lub zarządcą tych urządzeń.Oznakowanie docelowe stanowi odrębne 
opracowanie.6. KONSTRUKCJA PARKINGU I CHODNIKA.6.1. Nawierzchnię parkingu 
wykonać z betonowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm o 



następującej konstrukcji :- kostka z betonu prasowanego gr. 8 cm wg PN-EN 1338:2005, - 
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm wg PN-B-11113:1996, - warstwa podbudowy 
zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,- wzmocnienie 
podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm wg PN-EN-
14227-1 mieszanki związane z cementem. 6.2. Nawierzchnię chodnika wykonać z betonowej 
kostki betonowej typu holland grub. 6cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm oraz warstwie 
wzmocnionego podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem 
Rm=1,5MPa gr.10 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki związane z cementem. 6.3. Krawężniki 
i obrzeża: - krawężniki i obrzeża betonowe ustawić na ławie betonowej z betonu C8/10 z 
oporem.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.00.00-8, 
45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.00-1. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.08.2016. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca 
zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 
złotych 00/100). 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie - 



dwóch robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie / chodnika 
i parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, o wartości co najmniej 
105 000,00 złotych brutto każde. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.- kierownika budowy, który posiada uprawnienia 
budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające imrównoważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zamawiający określając wymogi 
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające 
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 
65). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - wykażą, że posiadają (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania 
ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
minimum 200.000,00 PLN. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 



budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie - dwóch 
robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie / chodnika i parkingu 
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, o wartości co najmniej 105 000,00 
złotych brutto każde.; 

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

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

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

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 



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

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 



określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

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

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

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 95 
• 2 - okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na roboty budowlane - 5 

IV.2.2)  

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

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z zapisem pkt 21 SIWZ 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.21.1. 
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie 
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 21.2 W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
21.3.Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach: 1/ 
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy:a/w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót o czas ich występowania, co 
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego,b/ w przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania robót dodatkowych,zamiennych a także zamówień dodatkowych, o 
których mowa w § 16 projektu umowy, określonych aneksem bądź odrębną umową, 
warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, o czas niezbędny do 
wykonania robót, o których mowa wyżej, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, c) w przypadku wystąpienia kolizji niemożliwych do przewidzenia na etapie 



projektowania, a uniemożliwiających realizację robót objętych przedmiotem umowy, o czas 
niezbędny do ich usunięcia, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, d) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z Siwz, o czas jej wystąpienia i usunięcia skutków. 2/ Zmiany 
wartości umowy:Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w 
następujących wypadkach:a/ konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, o 
których mowa w § 16 umowy.b/ ustalenia ostatecznego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, które zostanie wyliczone po odbiorze robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego, na podstawie 
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez 
Wykonawcę potwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi 
określonymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi przez 
Zamawiającego ilościami robót (§ 7 ust. 3 umowy) c/ zmiany obowiązującej stawki podatku 
VAT o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. 3/ Zmiany osobowe: Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany kierownika budowy lub kierowników robót po uprzedniej 
pisemnej zgodzie Zamawiającego w wypadkach, gdy: a/ śmierci, choroby lub wypadku 
kierownika budowy lub kierowników robót, b/ nie wywiązywania się kierownika budowy lub 
kierowników robót z obowiązków wynikających z umowy, c/ jeżeli wymiana kierownika 
budowy lub kierowników robót stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy.Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych wyżej w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy 
podać przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Siwz. 
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, w terminie 3 dni od 
momentu powzięcia wiadomości o konieczności dokonania zmiany.Zaakceptowana przez 
Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa wyżej winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej 
umowy.Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do pełnienia funkcji kierownika budowy 
lub kierowników robót innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy może stanowić 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 4/ Zmian w trakcie realizacji umowy podmiotów na 
zasoby których Wykonawca powoływał się w ofercie :W sytuacji, gdy Wykonawca polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 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. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.kozminek.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek pok. nr 37. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  08.06.2016 godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 
Koźminek pokój nr 12- 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 

 
 


