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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawcy: Wykonawca musi się wykazać 

doświadczeniem w wykonaniu (definicja wykonania: protokół odbioru lub dokument 

równoważny) co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi o 

wartości zadania nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto W przypadku złożenia oferty 

wspólnej, przez kilku wykonawców na podstawie art. 23 ustawy pzp warunek ten będzie 

oceniany poprzez sprawdzenie wykazania przez wykonawców realizacji, co najmniej jednej 

roboty budowlanej opisanej powyżej przez co najmniej jednego z wykonawców składających 

ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji. w której wykonawcy składający ofertę 

wspólną wykażą się wykonaniem 2 robót budowlanych o mniejszych kwotach, których suma 

przekracza zakreślony przez zamawiającego pułap. Osób: Wykonawca musi wskazać osobę, 

która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami 

zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. 

Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy -wymagana liczba osób: 1 

osoba -minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy 

winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; 

UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na 

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie oraz 

państwach Konfederacji Szwajcarskiej i EOG. -doświadczenie zawodowe: doświadczenie w 

realizacji 1 zadania od rozpoczęcia robót (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub 

równoważny dokument) o wartości zadnia minimum 500 000,00 zł brutto, obejmującego 

budowę lub przebudowę drogi, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 

Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej. Co najmniej jeden z 

wykonawców składających ofertę wspólną na podstawie art. 23 Pzp spełnia wymaganie 

zakreślone w tym warunku. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub 

we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 



doświadczeniu tych osób: nie  

W ogłoszeniu powinno być: a)Wykonawcy: Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem 

w wykonaniu (definicja wykonania: protokół odbioru lub dokument równoważny) co 

najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi o wartości zadania nie 

mniejszej niż 500 000,00 zł brutto W sytuacji, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty 

zawierają dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający dokona 

przeliczenia w procedurze oceny spełnienia warunku udziały w postępowaniu. Jako kurs 

przeliczeniowy waluty przyjmuje średni kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w 

dniu wszczęcia postępowania kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NPB, obowiązuje 

kurs ogłoszony bezpośrednio przed wszczęciem postępowania. W przypadku złożenia oferty 

wspólnej, przez kilku wykonawców na podstawie art. 23 ustawy pzp warunek ten będzie 

oceniany poprzez sprawdzenie wykazania przez wykonawców realizacji, co najmniej jednej 

roboty budowlanej opisanej powyżej przez co najmniej jednego z wykonawców składających 

ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji. w której wykonawcy składający ofertę 

wspólną wykażą się wykonaniem 2 robót budowlanych o mniejszych kwotach, których suma 

przekracza zakreślony przez zamawiającego pułap. b) Osób: Wykonawca musi wskazać 

osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się 

kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej 

powierzona. Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy - wymagana 

liczba osób: 1 osoba - minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji 

Kierownika Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 

drogowej bez ograniczeń; UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w 

innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie 

oraz państwach Konfederacji Szwajcarskiej i EOG. - doświadczenie zawodowe: 

doświadczenie w realizacji 1 zadania od rozpoczęcia robót (definicja wykonania zadania: 

protokół odbioru lub równoważny dokument) o wartości zadnia minimum 500 000,00 zł 

brutto, obejmującego budowę lub przebudowę drogi, na stanowisku Kierownika Budowy lub 

Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej. 

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane w innych walutach 

niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający dokona przeliczenia w procedurze oceny 

spełnienia warunku udziały w postępowaniu. Jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmuje 

średni kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania kurs 

danej waluty nie był ogłaszany przez NPB, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed 

wszczęciem postępowania Co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną na 

podstawie art. 23 Pzp spełnia wymaganie zakreślone w tym warunku. 3. Zamawiający może, 

na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 

jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 

Punkt: III.4) 

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu: a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 



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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; c)odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne 

na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) 

nie podlega wykluczeniu; 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.Oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. 

Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w niniejszej SIWZ (Formularz w 

załączniku nr 2 i 3 SIWZ). ------------------- 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykładowy druk 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz. Oświadczenia tego wykonawca nie składa do 

oferty, ale w terminie 3 dni od dokonania czynności wynikającej z art. 86 ust.5. Niezwłocznie 

po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2)firm oraz adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3)ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Strona internetowa: 

www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net Przypuszczalny termin upublicznienia tej 

informacji to następny dzień od ustalonego dnia złożenia oferty w siwz. Godzina 

udostępnienia w/w informacji:14:00 ----------------- 4. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 5. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 



już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Zamawiający w 

niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Taka okoliczność została przewidziana także w treści 

ogłoszenia o zamówieniu (art. 24aa). Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się 

od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 7. Na wezwanie zamawiającego , o którym mowa w pkt 4, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu 

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu 

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 podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, 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 . b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez 

Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 7 budzą wątpliwości zamawiającego, może 

on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, 

były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 



miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 

których mowa w ust. 7 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - lit. a i 

b - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - lit. c - nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 dotyczące 

ustępu 7 pkt 2 lit a i b , powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa ust. 9 dotyczące ustępu 7 pkt 2 lit. c , 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 11. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 9 pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 10 stosuje się. 12. W przypadku wątpliwości co do 

treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Wykonawca nie jest obowiązany 

do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.5) 

W ogłoszeniu jest: 1) W zakresie wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku 

VAT określonej w § 5 ust. 1, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy; b) w przypadku ustawowej zmiany 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmianę 

te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość 

wynikającą z tych zmian; c) w przypadki ustawowej zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość tych zmian. 2) w zakresie terminu 

realizacji zamówienia: a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych 

robót w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania 

o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze 

skutkami z tego wynikłymi. Zapis dotyczy również wypadków drogowych powstałych w 

strefie robót; b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w 

Przedmiarze Robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w 



stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny czas na ich wykonanie lub zmianę 

wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie, jeśli dotyczy; c) w przypadku 

wystąpienia siły wyższej, tj.: działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski 

żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy 

wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, 

uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę 

zakresu robót; d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie 

pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej 

jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura 

powietrza, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; e) w przypadku 

braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności 

protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi; f) z powodu zaistnienia 

omyłki pisarskiej lub rachunkowej; g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający; h) jeżeli wystąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron Umowy; i) powstania 

rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Strony; j) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w 

tym: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne,  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach. 1) W zakresie wynagrodzenia: a) 

w przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej w § 5 ust. 1, wynikającej ze zmiany 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy. 

W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże 

wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku 

VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnosząca takie rozwiązanie ma obowiązek stosownymi 

dokumentami przedłożyć jako załącznik do aneksu szczegółową kalkulację połączona z 

zakresem prac /robót stanowiących podstawę do zmiany wynagrodzenia; b) w przypadku 

ustawowej zmiany wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej – jeżeli zmianę te będą miały wpływ na koszty 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian; c) w 

przypadki ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę – o wartość tych zmian. 2) w zakresie terminu realizacji zamówienia: a) w 

przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego 

placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania o wydłużenie okresu na 

realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. 

Zapis dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót. W takim 

przypadku wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania takiego zdarzenia, wskazania 

zakresu czasu w którym to zdarzenie miało miejsce, udokumentowanie/potwierdzenie z 

innych źródeł tego faktu. W przypadku zdarzenia które nie przekraczało 2 godzin w ciągu 

jednego dnia lub zdarzeń o łącznej ilości do 5 godzin w okresie 14 dni – wykonawca nie ma 

prawa wnosić o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. b) w przypadku wystąpienia robót 



dodatkowych, nie wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, jak również wykonywania 

koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny 

czas na ich wykonanie; c) W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie 

się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do 

zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w 

szczególności takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, 

powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do 

pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) 

zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 

toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich 

substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź 

regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej 

kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę 

sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły 

wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w 

wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie o 

okres takiego opóźnienia. Strona wnosząca o taką zmianę ma obowiązek udokumentować 

zaistnienie tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości. Wydłużenie terminu realizacji 

zamówienia musi być proporcjonalne czasowo do zdarzeń o których mowa powyżej.; d) w 

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na 

prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości 

wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (wystąpienie deszczy nawalnych przez 

pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o współczynniku wydajności 

co najmniej 4, potwierdzonych zaświadczeniem/stanowiskiem stacji meteorologicznej, co 

Wykonawca wykaże), niska lub wysoka temperatura powietrza, potwierdzonych przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; e) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do 

całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji 

blokowania przez nich drogi; Strona wnosząca takie rozwiązanie ma obowiązek stosownymi 

dokumentami przedłożyć jako załącznik do aneksu szczegółową kalkulację terminową 

połączoną z zakresem prac /robót stanowiących podstawę do zmiany terminu. W przypadku 

protestów, które w ciągu jednego dnia nie będą przekraczać 1 godziny nie ma podstaw do 

przesunięcia terminu realizacji zamówienia o jeden dzień. Jeżeli zaś w przeciągu 2 tygodni 

łączna ilość ograniczeń o którym mowa powyżej będzie przekraczała 7 godzin, wykonawca 

ma prawo wymagać przesunięcie terminu realizacji zamówienia o 1 dzień. W przypadku 

protestów, ten fakt musi zostać odnotowany i połączony z każdorazowym powiadomieniem 

policji o zaistnieniu takiej sytuacji. f) jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub 

świadczenia jednej lub obu Stron Umowy; g) powstania rozbieżności lub niejasności w 

rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w 

inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 

niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

Strony; h) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, 

wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych 

przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany 

Umowy wymagają zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 



Punkt: IV.6.) 

W ogłoszeniu jest: Data: 26/09/2016, godzina: 10:00  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 29/09/2016, godzina: 10:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.1) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nie ma zastosowania 

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.2) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nie ma zastosowania 

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III 

Punkt: III.6) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nie ma zastosowania 

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III 

Punkt: III.7) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

wypełniony kosztorys ofertowy 
 


