
Bełchatów: Budowa 44 podłączeń budynków do kanalizacji 

sanitarnej w ramach programu pod nazwą: Lokalny program 

dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego. 

Numer ogłoszenia: 169979 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o. , ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 44 634 90 00, faks 44 633 83 06. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa 44 podłączeń budynków do 

kanalizacji sanitarnej w ramach programu pod nazwą: Lokalny program dofinansowania budowy 

podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest budowa 44 podłączeń do kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160 klasy S o ścianach litych. Łączna 

przewidywana długość wynosi 631mb, wraz ze studzienkami i kształtkami oraz z wszystkimi innymi 

elementami służącymi podłączeniu z instalacją wewnętrzną. Uzbrojenie: - Rury PVC-U fi 160x4,7mm z 

litą ścianką klasy S, o powierzchni zewnętrznej gładkiej na odcinkach podłączeń kanalizacyjnych, - 

Studnie z tworzyw sztucznych Ø425mm PP z teleskopem i włazem typ A15 w terenach 

nieutwardzonych oraz D400 w terenach utwardzonych (w pasie drogowym z pierścieniem 

odciążającym). - Metoda bezwykopowa - przecisk lub przewiert rurami osłonowymi stalowymi, w 

uzasadnionych przypadkach z tworzyw. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Zamawiającego oraz właściciela podłączanej nieruchomości o terminie rozpoczęcia prac i 

o przewidywanym terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada 

za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca w ramach prowadzonej inwestycji uzyska 

decyzje na zajęcie pasa drogowego od zarządców dróg w miejscach, gdzie zaistnieje taka 

konieczność. W tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. Zamawiający 

posiada zgody mieszkańców na wejście w teren prywatnych posesji celem wykonania podłączeń 

kanalizacyjnych. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia urządzeń 

w pasie drogowym leżą po stronie Zamawiającego. W części dotyczącej wykonawstwa Wykonawca 

zobowiązany jest m.in. do: 1.Wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych, w tym: - 



zagospodarowania terenu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym: -zaplecza 

budowy, -doprowadzenia mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, -ogrodzeń 

tymczasowych, -dróg dojazdowych do obiektów, -urządzenia ppoż. i BHP, 2.Budowy 44 podłączeń 

budynków w systemie kanalizacji grawitacyjnej, z rur PVC Ø160 klasy S, o ścianach litych, o łącznej 

przewidywanej długości 631mb. 3.Montażu zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych. 

4.Opróżnienia szamb przed wykonaniem podłączeń kanalizacyjnych. 5.Likwidacji przewidzianych w 

projekcie budowlanym zbiorników bezodpływowych. 6.Połączenia z istniejącymi instalacjami 

kanalizacji sanitarnej w budynkach zgodnie z projektem budowlanym. 7.Wykonania odtworzenia 

nawierzchni/terenu do stanu pierwotnego po robotach kanalizacyjnych wraz z poniesieniem kosztów 

za dokonane zniszczenia spowodowane działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy. 

8.Przeprowadzenia prób szczelności wykonanych podłączeń kanalizacji sanitarnej oraz wykonania 

badań zagęszczenia gruntu. 9.Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej. 10.Wykonania inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej wykonanych podłączeń kanalizacyjnych z zaznaczonymi granicami 

działek. 11.Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu budowy (wszystkich posesji) zarówno przed 

przystąpieniem do robót budowlanych jak i po ich zakończeniu. Realizacja kontraktu odbywać się 

będzie na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego, do którego założenia zostały zawarte w 

załączniku do projektu umowy. Ostateczny kształt Harmonogramu zostanie uzgodniony pomiędzy 

Zamawiającym a wybranym Wykonawcą zgodnie z zapisami załączonego do SIWZ projektu umowy. 

Zakłada się jedną płatność wynagrodzenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie do 2 

dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, następujące dokumenty: 1.Zatwierdzony przez 

Zamawiającego Harmonogram rzeczowo - finansowy, który stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy; 

2.Kopie uprawnień zawodowych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, 3.Opłaconą polisę 

ubezpieczeniową na co najmniej 170 000,00 zł, a w przypadku jej braku - inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 

45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.24.60-4. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie 

minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej oraz łącznie 20 przyłączy kanalizacji sanitarnej. Zamawiający nie uzna za 



spełnianie warunku budowy wpustów deszczowych. Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Sytuacja, w której Wykonawca 

będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoży w tej sprawie pisemne 

zobowiązanie, o którym mowa wyżej, oznacza obowiązkowy udział podmiotu udzielającego 

wiedzy i doświadczenia w realizacji części zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest dysponowanie: osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą: -co 

najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze gospodarki wodno - ściekowej, w 

tym 1 rok doświadczenia na stanowisku kierownika budowy, w tym co najmniej jednej 

inwestycji, w skład której wchodziła budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, -

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Uprawnienia muszą być zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578 z 

późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby, które posiadają uzyskane przed 

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (teks jednolity: 

Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia bez ograniczenia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i zachowały uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty, zgodnie 

wymaganiami określonymi powyżej. Funkcje techniczne, o których mowa wyżej, mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.).) oraz art. 20 a ustawy o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2001 roku, nr 5, poz. 42 ze zm.). Uwaga: Wszystkie osoby, przewidziane do wykonania 

niniejszego zamówienia, wskazane w ofercie winny posługiwać się językiem polskim lub 

dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego. Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 



zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien: 1.posiadać środki finansowe 

lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 170 000,00 PLN, 2.wykazać średnioroczne 

przychody ze sprzedaży w ostatnich 3 latach w wysokości, co najmniej 150 000,00 PLN 

netto. Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

W wykazie należy przedstawić roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania 

warunku, o którym mowa w punkcie 8.1.1. Instrukcji dla Wykonawców.; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym 



sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz 

zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym 

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz 

zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może 

przedstawić inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego 

przez Zamawiającego warunku; 

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

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

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

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

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

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

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się 

możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi 



zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień Umowy oraz załączników do Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w tym między innymi w zakresie przedmiotu Umowy, terminu realizacji 

Umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia którejkolwiek 

z poniższych przyczyn: a)użycie przewidzianych w dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 

3.1 Umowy materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych lub technologicznych, groziłoby 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; b)potrzeby 

usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust.3.1 

Umowy; c)zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy 

dołożeniu należytej staranności; 4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec 

przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z: a)działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej; 

działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (z wyłączeniem okresu 

kalendarzowej zimy). Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy b)wystąpienia 

okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i być potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. c)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, d)wystąpienia 

sytuacji gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego (o 

okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego). W przedstawionych 

przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy lub postoju w ich 

prowadzeniu. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian terminów wynikających z umowy w 

przypadku natrafienia przez Wykonawcę na znaleziska archeologiczne w czasie wykonywania robót, 

jeżeli w wyniku zastosowania się do poleceń Inspektora nadzoru wystąpiły opóźnienia w robotach. W 

takiej sytuacji Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 

czasu wykonania robót. 6. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn umożliwiających 

dokonanie zmiany Umowy każdej ze stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony 

o zmianę Umowy. Wystąpienie o dokonanie zawierać winno: a)szczegółowy opis przyczyn 

uzasadniających zmianę Umowy; b)uzasadnienie dokonania zmiany Umowy; c)projekt zmiany 

Umowy. 7. Strona, która poweźmie wiadomość o wystąpieniu okoliczności o których mowa w 

niniejszym paragrafie zobowiązana jest niezwłocznie, w nie później niż w terminie 4 dni, poinformować 

o tym fakcie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany treści umowy winny być 

szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany umowy. 

8. Przepisy zawarte w powyższych ustępach nie wykluczają dokonania nieistotnych zmian 

postanowień Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, ze zm.). Dopuszczalne będą zatem zmiany nieistotne 

rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do Umowy na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to 

zamówienie, czy też na wynik postępowania o udzielenie tego zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji WOD. - KAN. Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 



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

25.08.2014 godzina 09:45, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. - KAN. Sp. z o.o., ul. Św. 

Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, pok. 100 Kancelaria.. 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 


