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Brzeźnio: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ 
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH DLA BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ETAP I: Q śrd = 275 
m 3 /d; RLM = 2 400 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO NA DZIAŁKACH NR 198/1 i 

198/2 
Numer ogłoszenia: 147528 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Brzeźnio , ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, 
tel. 043 8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl  
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

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:  

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA 
BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ETAP I: Qśrd = 275 m 3 /d; RLM = 2 400  
W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO NA DZIAŁKACH NR 198/1 i 198/2. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

Przedmiotem zamówienia jest usługa: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKA CJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY OC ZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
ETAP I: Q śrd = 275 m 3 /d; RLM = 2 400 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO NA DZIAŁKACH NR 198/1  
i 198/2 
 
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie gminnej oczyszczalni  ścieków komunalnych dla 

Gminy Brzeźnio Etap I o przepustowości określonej średnią dobową ilością ścieków  Qśrd = 275 m3/d 

oraz obciąŜeniem ładunkiem zanieczyszczeń określonym równowaŜną liczbą mieszkańców  RLM = 

2 400 w  miejscowości  Brzeźnio na  działkach  nr  198/1  i  198/2 
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Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

a) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych spełniających wymogi Rozporządzenia  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133) 

uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, postanowień, decyzji w celu uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

b) Wykonanie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

c) Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym, dla projektów 

wykonanych przez Wykonawcę dla kaŜdego zadania odrębnie. 

 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜeć będzie w szczególności: 

� pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 

przedmiotu Zamówienia, 

� wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej; 

� wykonanie pomiarów geodezyjnych i opracowanie map do celów projektowych; 

� uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów dla działek będących stronami postępowań 

administracyjnych; 

� wykonanie w miarę potrzeb inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacyjnej i innych obiektów 

w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego; 

� uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych obiektów od 

właściwego Rejonu Energetycznego; 

� sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia wraz z wyceną 

(preliminarzem kosztów); 

� zaproponowanie wywozu, zagospodarowania lub utylizację odpadów powstałych w związku  

z realizacją zaprojektowanych robót, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni 

dróg itp.; 

� sporządzenie operatów wodnoprawnych  i uzyskanie koniecznych decyzji wodnoprawnych; 

� sporządzenie wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiającego) umowy cywilnoprawnej 

dotyczącej wyraŜenia zgody na wejście w teren dla działek prywatnych wraz z uzyskaniem 

wszystkich wymaganych zgód w tym zakresie; 

� sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (w oparciu o projekty koncepcyjne i uwagi Zamawiającego, 
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jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, 

decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę”; 

� sporządzenie projektów wykonawczych zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno– uŜytkowego. 

� sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu; 

� sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego; 

� sporządzenie kosztorysów nakładczych; 

� sporządzenie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym, z podziałem 

na branŜe i etapy wynikające z dokumentacji projektowej (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389); 

� sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 202 

poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

uŜytkowego. 

Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonany i odebrany projekt 
budowlany na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru projektu budowlanego. 
 

JeŜeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej) pojawia się nazwa, 
marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, naleŜy to interpretować, Ŝe określenie 
ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę moŜe uwzględnić 
wyrób kaŜdego innego producenta, który jest równowaŜny tzn. posiada co najmniej takie 
same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania  
w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry wydajnościowe i jakościowe 
zostały wskazane w dokumentacji projektowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równowaŜności proponowanych rozwiązań. 
Zamawiający zastrzega sobie takŜe prawo do korzystania z opinii ekspertów. 
 

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

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
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• Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień 
uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 7 Prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do 
wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:   

Zakończenie: 29.10.2010. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

 

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

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, wykonał co najmniej jedną zrealizowaną dokumentację projektową 
budowy mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 
minimum: 275 m3/d 
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• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wskazać do wykonania niniejszego zamówienia posiadanie 
osób wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie  
do dysponowania tymi osobami:  

- projektant z uprawnieniami w specjalności architektonicznej posiadający 
doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 zakończonego, projektu budowy lub 
rozbudowy oczyszczalni ścieków przepustowości co najmniej 275 m3/d  

- projektant w specjalności sanitarnej z uprawnieniami do projektowania  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
posiadający doświadczenie w opracowaniu 1 zakończonego projektu budowy lub 
rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 275 m3/d  

- projektant w specjalności konstrukcyjnej z uprawnieniami do projektowania  
w specjalności konstrukcji budowlanych, posiadający doświadczenie  
w opracowaniu co najmniej 1 zakończonej dokumentacji projektowej w zakresie 
konstrukcji oczyszczalni ścieków  

- projektant w specjalności elektrycznej z uprawnieniami bez ograniczeń  
w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych, posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej 
1 zakończonej dokumentacji projektowej dla robót elektrycznych w zakresie 
oczyszczalni ścieków.  

W/w zobowiązani są posiadać min. 3 letnie doświadczenie z zakresu 
projektowania. Zamawiający dopuszcza połączenie pełnionych funkcji przez 
poszczególne osoby, jeŜeli dana osoba spełnia wymagania dla połączonych 
funkcji. 

 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać na rachunku bankowym środki finansowe lub mieć 
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 100 000,00 zł. 
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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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie  

• 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu,  
z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
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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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ  
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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 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 niŜ 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 ustawy - wystawione nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub  
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) formularza ofertowego - sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ; 
Podstawą obliczenia wartości zamówienia są dane zawarte w opisie przedmiotu zamówienia  
i programie funkcjonalno - uŜytkowym. b) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom 
podpisującym ofertę lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,  
o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyŜszym zakresie nie wynika wprost  
z dokumentu rejestrowego; c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; d) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom lub oświadczenie, Ŝe Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami - 
załącznik nr 7 do SIWZ; e) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 
VII niniejszej specyfikacji; f) projektu umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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  
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza 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.Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgoda obu stron wyraŜoną na 
piśmie, pod rygorem niewaŜności. 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
 
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym 
zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; 
b) zmiana systemu walutowego /płatniczego obowiązującego w Polsce 
c) konieczność wydłuŜenia czasu realizacji umowy z przyczyn niezaleŜnych od stron,  
d) zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego, w zakresie mającymi 
wpływ na realizację zamówienia; 
 
e) konieczność wydłuŜenia czasu realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania 
projektów zamiennych, 
f) zaistnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, wynikających z okoliczności, 
których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
g) siła wyŜsza  uniemoŜliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz (np. klęski 
Ŝywiołowe); 
a) Zamawiający przewiduje wydłuŜenie terminu związania ofertą na okres nie dłuŜszy  

niŜ 60 dni. 
b) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych 

i innych danych identyfikacyjnych. 
c) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, 
d) Zamawiający przewiduje zmianę osób projektantów pod warunkiem spełnienia przez 

nowe osoby warunków postawionych w siwz, i załączeniem wniosku o zmianę wraz  
z załączonymi dokumentami poświadczającymi uprawnienia i doświadczenie wskazanych 
osób.  

 
Warunki formalne: 
Zamawiający zastrzega jednocześnie, Ŝe zmiany postanowień umowy mogą być 
przeprowadzone zaistnienia co najmniej jednego z w/w warunków, jedynie po 
przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego 
konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. 
Negocjacje będą mogły być prowadzone na wniosek kaŜdej ze stron, zgłaszany w razie 
zaistnienia co najmniej jednego z w/w warunków. 
W przypadku gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu  
i treści wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do umowy o realizację 
niniejszego zamówienia publicznego. 
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Zamawiający przewiduje rozwiązania zamienne, które nie wykraczają poza zdefiniowany 
przedmiot zamówienia; 
 
Uwzględnienie rozwiązań zamiennych w trakcie realizowanej inwestycji moŜe nastąpić przez 
zmianę umowy o zamówienie publiczne (aneks do umowy).  
Wprowadzenie rozwiązań zamiennych nie moŜe spowodować zwiększenia wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie. 
Rozwiązania zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 
sporządzonego protokołu konieczności. 
 
Dokonanie zmian, o których mowa powyŜej wymaga podpisania aneksu do umowy. 
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  

Urządu Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio,. 

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

07.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urządu Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 
Brzeźnio, I piętro - sekretariat pok nr 17. 

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:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 
 

             Wójt Gminy 
           /-/ Dorota Kubiak 
     Kierownik Zamawiającego 


