
Popielów: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach 

wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9 

Numer ogłoszenia: 148010 - 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy , ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, woj. opolskie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 

socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 

9. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości 

Karłowice przy ulicy Kolejowej. Zakres prac obejmuje: 1. Roboty budowlano-montażowo-instalacyjne: - 

Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - Fundamenty żelbetowe - Konstrukcja żelbetowa nadziemna, ściany 

nadziemne - Dach, Stropy, sklepienia, schody, podesty, ścianki działowe - Izolacje przeciwwilgociowe, 

przeciwdźwiękowe - Tynki i oblicowania, roboty malarskie oraz inne roboty wykończeniowe - Podłoża, 

podłogi i posadzki - Różne roboty zewnętrzne - Instalacje: wentylacyjna, C.O., WOD-KAN, elektryczna, - 

Przyłącze WOD-KAN - Izolacje cieplne - Stolarka okienna i drzwiowa 2. Zagospodarowanie terenu: - 

Bieżnia 100m, boiska: do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki 2 szt., piłkochwyty - Zeskocznie, skocznie 

wzwyż i w dal - Mała architektura - amfiteatr - Roboty uprawne, sadzenie drzew i krzewów, trawniki, roboty 

pielęgnacyjne - Nawodnienie boiska 3. Budowa miejsc postojowych i drogi p.poż. 4. Wyposażenie Sali 

gimnastycznej Wykonawca zobowiązany jest do: 1. dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 

oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. Wyklucza się 

możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy; 2. przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą 

wykonywane roboty, 3. zapewnienia na własny koszt na czas wykonywania robót energię elektryczną oraz 

wodę do celów budowlanych 4. przygotowania zaplecza budowy, 5. zabezpieczenia miejsca wykonywania 

prac przed dostępem osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem personelu i uczniów szkoły , 6. 

zapewnienia bezpiecznego dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac, 

7. oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia, znaki geodezyjne) w toku 

realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

wznowienia) na swój koszt, 8. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 

2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm), 9. przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

10. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 11. uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

12. zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z 

dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz., 

13. wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności, 14. stosowania materiałów odpowiadających 

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zaleceniami Inspektora nadzoru, 15. zawiadomienie 

Inspektora nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca 

nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć 



te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt. , 16. udzielenia Zamawiającemu 

gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od następnego dnia od 

odbioru robót, 17. niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. 

Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca 

zobowiązał się na podstawie zawartej umowy, 18. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i 

przekazania go protokołem zdawczo odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót, 19. 

stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

20. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy, w skład której powinny wejść 

następujące dokumenty: - inwentaryzacja geodezyjna - trzy egzemplarze, - protokoły odbiorów 

technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń 

potwierdzone przez producenta/dostawcę, - dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i 

projektanta , za zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy Zamawiającego odpowiada wyłącznie 

Wykonawca. - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, - protokoły badań i sprawozdań, - rozliczenie końcowe 

budowy, z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości, - wyniki badania wody , - wszelkich 

wymaganych prawem instrukcji w tym również p. poż. 21. na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną. 22. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonania 

przedmiotu umowy. 23. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia harmonogramu finansowo - rzeczowego 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót 

STWiOR oraz dokumentacja projektowa stanowiące załącznik do niniejszego SIWZ. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 45.26.25.00-6, 45.26.00.00-7, 45.42.10.00-4, 

45.44.21.00-8, 45.30.00.00-0, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Warunki na jakich wnosić 

wadium określone są w rozdziale 12 SIWZ /Wymagania dotyczące wadium/ 

III.2) ZALICZKI 
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe 

realizowane zamówienia. Wykonawca musi się wykazać udokumentowane należyte 

wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 



zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch 

robót budowlanych polegających na budowie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni 

zabudowy 1 500m2 z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana będzie w oparciu o przedstawienie osób 

niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz oświadczenia na temat ich kwalifikacji 

zawodowych Wykonawca dysponuje osobą, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do 

sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie , oraz należącymi do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa Wymagany jest: - Kierownik budowy Niniejsza osoba winna 

posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z 

późn. zm.) do kierowania robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w 

odpowiednim zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Weryfikacja tego warunku dokonana będzie na podstawie przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

 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 dla 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

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, a 

w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 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 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 wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) wypełnionego formularza ofertowego wg załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ b) pełnomocnictwa do 

podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik) c) pisemnego zobowiązania 

innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - tylko w przypadku, gdy 

Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, d) 

wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy) e) kosztorys ofertowy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1. Zgodnie z art. 144.1 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie 

którykolwiek z niżej wymienionych warunków: A. Zmiana terminu realizacji umowy : a) jeżeli zmiana jest 

konieczna z powodu działania siły wyższej tj. tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności 

niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej 

staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk 

żywiołowych ,katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) 

jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla 

Zamawiającego, c) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne ( kategoria gruntu, kurzawka itp. ) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

d) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w 

szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. 

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, e) jeżeli zmiany będą następstwem działania 

organów sądowych lub administracyjnych , w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych 

przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., - odmowy wydania 

przez organy administracji wymaganych decyzji ,zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej , - wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku , o którym mowa w 

art. 50 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 

poz. 1118 z późn.zm.) - konieczności uzyskania wyroku sądowego , lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego , którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy. Konieczności 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie 

możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 1) a-e termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu , nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności B. Zmiana sposobu wykonania 

umowy : a) zmiany technologiczne wywołane w szczególności: - niedostępnością na rynku materiałów lub 

urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawieniem się na rynku nowych 

materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - koniecznością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w 

ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, - wystąpieniem znacząco 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych ( kategoria gruntu, 

kurzawka itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. b) zmiany 

osobowe - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące 

się co najmniej równoważnymi uprawnieniami , o których mowa w prawie budowlanym ) c) zmiany w 

organizacji wykonania przedmiotu umowy - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót 

budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana 

innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy, - zmiana zasad 



dokonywania odbiorów robót budowlanych jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje 

zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, - zmiana treści dokumentów 

przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji 

umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy . C. Płatności a) zmiana terminów płatności wynikająca z 

wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy. D. Pozostałe zmiany a) rezygnacja z części robót 

na skutek projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych ) z 

jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, b) zmiana 

ustawowej stawki podatku VAT .W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest 

możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ, d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu pod 

nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9 lub wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu, e) 

wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres. 2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego 

uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie 

inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana umowy 

wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3. Pozostałe kwestie odnoszące się do 

umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.popielow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Popielów, ul. 

Opolska 13, 46-090 Popielów, pok nr 12. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2011 

godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kancelaria Wójta, I 

piętro. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2007-2013 /inwestujemy w Twoją przyszłość/ Nr umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 

2007-2013 RPOP.06.02.00-16-001/10-00 z dnia 29 grudnia 2010 Nazwa projektu: /Budowa sali 

gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy szkole podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem 

terenu przy ul. Kolejowej 9/. 

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 

 
 


