
Murów: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej
Numer ogłoszenia: 22101 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murów , ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, woj. opolskie, tel. 0-77 
4214034, faks 0-77 4214032.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.murow.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 placu sportowo-
rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego 
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej. Zakres prac budowlanych 
obejmuje m.in.: - wykonanie robót ziemnych związanych z: wykopami pod fundamenty, pod 
nawierzchnie chodnikowe, niwelacja terenu, - betonowanie ław fundamentowych, wieńców, 
podłoży pod posadzki, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, poziomych i 
pionowych, - roboty murarskie, - montaż konstrukcji drewnianej zadaszenia nad sceną z placem 
tanecznym wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, - wykonanie oraz montaż elementów małej 
architektury, - wykonanie nawierzchni chodnikowych z kostki brukowej o pow. 770m² i 
nawierzchni mineralnej o pow. 490m² - wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji 
wodociągowych, - wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia terenu placu, Szczegółowy zakres 
robót jest określony w projekcie budowlanym pn. Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu 
rekreacyjno-sportowego etap I opracowanie zbiorowe z marca 2012 r. Ponadto w ramach 
zamówienia należy wykonać ścinkę drzew przeznaczonych do usunięcia, karczowanie brył 
korzeniowych jak również zagospodarowanie terenów zielonych związane z nasadzeniem drzew, 
krzewów, ukształtowaniem trawników i kwietników. Zakres robót jest określony w projekcie 
budowlano-wykonawczym. Zamówienie obejmuje kompletne wykonanie wszystkich prac 
budowlanych w branżach budowlanej, instalacyjnej (wodociągowa, elektryczna) obejmujące wraz z 
wykonaniem wszystkich podłączeń, prób, badań i testów. Do obowiązków Wykonawcy należy 
również zapewnienie min: obsługi geodezyjnej, oznakowanie w trakcie prowadzenia robót, 
dokonanie nwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wyłącznie z materiałów i 
urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw znaku bezpieczeństwa, 
wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami 
technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2010, nr 
243, poz. 1623 z późn. zm). UWAGA! Zamówienie nie obejmuje budowy kortu tenisowego, oczka 
wodnego z kładką dla pieszych oraz sceny stałej z widownią, które są ujęte w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.10-5, 45.11.00.00-1, 
45.33.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.22.00-4, 45.45.00.00-6.



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: 
31.08.2013.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w 
wysokości 4.400,00zł, słownie: cztery tysiące czterysta złotych 2. Wadium należy wnieść przed 
terminem składania ofert, określonego w dziale XII punkt 1 niniejszej SIWZ, przy czym za termin 
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 
Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w 
pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach 
bankowych 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). Wadium wnoszone w 
pieniądzu wpłaca się PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy 
Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 z dopiskiem Wadium -: Budowa placu sportowo- 
rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 4. 
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w 
osobnej kopercie.Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać w treści stwierdzenie 
że: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których 
mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 5. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych 
wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium 
wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy , 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie 
po zawarciu umowy . 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wraz z odsetkami na wniosek 
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 10. W sprawie wadium obowiązują uregulowania ustawy- Prawo zamówień 
publicznych zawarte w art. 45 i 46.

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

• Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykonali w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty odpowiadające swoim 
rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Warunek zostanie uznany za 
spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch robót 
budowlanych o wartości minimum 300 tys. zł brutto każda obejmującego roboty w 
zakresie: a) dostawie i montażu urządzeń małej architektury b) wykonanie 
nawierzchni komunikacyjnych ( ścieżki rowerowe, trasy spacerowe znajdujące się w 
obrębie terenu zieleni rekreacyjnej c) robotach ziemnych i uprawowych: (wykonanie 
zasadzeń drzew i krzewów, wykonanie trawników i kwietników d) wykonanie 
oświetlenia terenu rekreacyjno- sportowego lub oświetlenia ulic, placów lub 
parkingów Celem potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są załączyć dokumenty potwierdzające , że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- ocena spełnienia warunku 
dokonana zostanie na podstawie załączonego wykazu zrealizowanych robót 
budowlanych i załączonych dokumentów (zał nr 6 do SIWZ) oraz oświadczenia z 
art. 22 ust. 1 pkt. 2 ( zał. Nr 2 do SIWZ). Dokonanie oceny spełnienia warunku 
udziału w postepowaniu odbywać się będzie na postawie złożonych w ofercie 
Wykonawcy oświadczeń i dokumentów, a nastepnie dokona sprawdzenia 
spełnieniawarunków weddług zasady spełnia nie spełnia, co musi wynikać 
jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzieleniezamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Na 
potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca 
składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 3 (zał. Nr 2 do SIWZ).

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Na 
potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca 
składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 3 (zał. Nr 2 do SIWZ)- na potwierdzenie 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca wykaże, 
że dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy), która zgodnie z 
wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r; Nr 
243 poz. 1623 z późn. zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w 
budownictwie obejmującą kierowanie przedmiotowymi robotami budowlanymi, tj. 
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej, doświadczenie minimum 2 lata na 
stanowisku kierownika robót lub budowy oraz należącym do Okręgowej Izby 
Inżynierów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób 



przewidzianych do realizacji zamówienia z( zał. nr 4 .do SIWZ), oświadczenia że 
osoby te posiadają wymagane uprawnienia , oraz oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt. 3 
( zał. nr 2 do SIWZ). Dokonanie oceny spełnienia warunku udziału w postepowaniu 
odbywać się będzie na postawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i 
dokumentów, a nastepnie dokona sprawdzenia spełnieniawarunków weddług zasady 
spełnia nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i 
dokumentów.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zkresie.

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 

• 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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał 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 

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny 
odpis z właściwego rejestru , aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy , pełnomocnictwo 
do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do 
reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp- dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

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
Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, przedstawionego w ofercie jedynie za 
uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika w przypadku gdy: 1) wykonawca 
z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w przypadku: choroby lub innych zdarzeń 
losowych dotyczących kierownika budowy lub nie wywiązywania się kierownika budowy z 
obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z 
jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do 
zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu 
niezbędnym do wykonania zamówienia, 2) Zamawiający może żądać, a Wykonawca musi to 
żądanie spełnić we wskazanym przez Zamawiającego terminie , zmiany kierownika budowy z 
powodu iż nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa, 3) 
uzasadnionym przedłużeniem terminu realizacji spowodowanych: wystąpieniem warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania 
tych niesprzyjających warunków. 4) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, 5) sytuacji 
niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy 6) działanie siły wyższej ( klęski 
żywiołowe,, zjawiska meteorologiczne( np. powódź, tornado, wichury) mające bezpośredni wpływ 
na terminowość wykonania robót, 7) wystąpienie wady Projektu Technicznego, 8) 
nieprzewidzianych warunków geologicznych lub hydrologicznych terenu, 9) wymagań i warunków 
określonych przez instytucje zarządzającą programem, 10) zaistnieniu okoliczności 
uzasadniających zmianę niniejszej umowy , których wystąpienia nie można było przewidzieć na 
etapie zawierania umowy min: - nieujęte ( niezinwentaryzowane ) uzbrojenie podziemne, które nie 
zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych; - związane z zatrzymaniem robót przez 
Urzędy Nadzoru Budowlanego; - związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do 
zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak min: głazy, niewybuchy , 
przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków - wynikające z nieprzewidzianych 
sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi powodujące zniszczenia, 
uszkodzenia , wymagające naprawy - zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji 
umowy spowodowanych działaniem osób trzecich; - konieczność realizowania umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 11) zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy 
organizacyjno- prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, 12) zmianie dokonywanej 
na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, 
jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 
lub usprawnienia procesu budowy, 13) zmianie dokonanej na podstawie art.. 20 ust. 1 pkt. 4 lit b) 
ustawy Prawo budowlane uzasadniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem , że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych , których nie można było przewidzieć, 14) 
zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 15) wprowadzeniu do zapisów umowy 
podwykonawców realizujących wskazane przez Wykonawcę części zamówienia. 16) Zamawiający 
przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie 
stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy ( zmianie zgodnie z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym 



zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad 
udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania 
Wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty. 
17) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą 
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 18) Zmiany 
może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej 
dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: a) opis zmiany b) uzasadnienie zmiany, c) koszt 
zmiany i sposób jej wyliczenia d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia e) czas wykonania 
zmiany f) wpływ zmiany na termin zakończenia zamówienia. Wszystkie powyższe postanowienia 
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. O zmianie należy poinformować Zamawiającego, nie 
później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.murow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 
Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 19 nieodpłatnie. Na wniosek Wykonawcy 
Zamawiający prześle spoecyfikację pocztą wówczas pobierze tylko koszty przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
05.03.2013 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów 
pokój nr 10/ sekretariat/..

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: Pomoc finansowa z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój 
sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach Środka 4.1. Rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na 
funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji 
lokalnej społeczności polegająca na: Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa..

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


