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Ogłoszenie nr 500164995-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584379-N-2018
Data: 05/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63128108000000, ul. ul.
Zielona 8, 61851 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 593 430, e-mail
marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl, faks 618 593 429.
Adres strony internetowej (url): http://zdp.poznan.pl/, http://bip.zdp.poznan.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany w umowie mogą
dotyczyć: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 2) zmiany w zakresie zmian
technologicznych, 3) zmiany na polecenie Zamawiającego, 4) zmiany w zakresie personelu
Wykonawcy, na zasadach szczegółowo opisanych w § 9 Umowy, 5) zmiana w zakresie
podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 11 Umowy, 3. Strony przewidują możliwość
zmiany terminu realizacji prac projektowych, wyłącznie z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w następujących
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przypadkach: 1) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i
któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 2) wydłużenia
procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń,
pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także spowodowanych
uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych; 3) szczególnie uzasadnionych
trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji
Umowy; 4) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy; 5) objęcia zasobów,
tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony; 6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla
przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 7) przekroczenia 2 miesięcznego terminu na
zawarcie przez Zamawiającego Umów z gestorami sieci, liczonych od dnia następnego po
dniu wpłynięcia od Wykonawcy do Zamawiającego pisma zawierającego propozycję
podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji. 4.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą
odpowiednich dokumentów, w jaki sposób okoliczności wymienione w ust. 3 powyżej
wpływają na termin wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 5. Zmiany technologii
wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem,
iż nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia. Zmiany te muszą zostać
spowodowane uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a w szczególności: 1) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów
eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 2) pojawieniem
się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót,
zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 3) zmianą
przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. 6. Zmiana postanowień Umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia
robót budowlanych oraz rozliczenia końcowego przedmiotu Umowy w przypadku: 1)
przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej (np.
klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonania robót, 3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót (szczegółowo
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określonych w STWiORB), w szczególności z powodu technologii realizacji prac
określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten
musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 4) działań osób
trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron, 5) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub
ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) wystąpienia opóźnienia w
wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) odmowy
wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, 8) niemożności wykonywania robót z powodu braku
dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, 9) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do
wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę. 7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień lub
wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia
końcowego, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie
okresowi przerwy, postoju. 8. W przypadku konieczności zmian terminów wskazanych w
Umowie Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek
powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 9. Zmiana terminów
wskazanych w Umowie możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu
przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. 10.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron
przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian
Umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
11. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r.
– Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 2) zmiany danych
teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, 3) zmiany danych rejestrowych, 4)
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zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 5) zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. § 9 Umowy: "Personel
Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac projektowych i
kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową, tak długo jak będzie to
konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane. 2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania i kierowania
budową personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o
których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie
7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i
doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, z uwzględnieniem kryterium oceny ofert („doświadczenie kierownika
budowy”). 3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której
mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania
lub do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku osoby projektującej lub braku
kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
robót. 4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy/robót winna
być dokonana wpisem do dziennika budowy. 5. Skierowanie, bez akceptacji
Zamawiającego, do projektowania i kierowania robotami innych osób niż wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z
winy Wykonawcy." § 11 Umowy: "Podwykonawstwo 1. Wykonawca może: 1)
powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 2) wskazać inny zakres
podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 3) wskazać innych Podwykonawców niż
przedstawieni w ofercie, 4) zrezygnować z podwykonawstwa. 2. W przypadku gdy
zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie
tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie w/w zmian. 3. Podwykonawstwo
na etapie prac projektowych: 1) W przypadku powierzenie realizacji części
zamówienia Podwykonawcom na etapie wykonywania prac projektowych,
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego. 2)
Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych
do podzlecenia. 3) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych
wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie w wykonywaniu praw osobistych do
utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w §
19 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 19 Umowy. 4)
Postanowienia pkt 1) do 3) powyżej dotyczą także zmiany podwykonawcy prac
projektowych. 4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi
wykonywane na potrzeby robót budowlanych, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych lub usług (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp). 5. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej
zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy. 6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po
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akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiającego. 7. Umowa z Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą,
powinna stanowić w szczególności, iż: 1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo
jest wyłącznie wykonanie odpowiednio robót budowlanych, które ściśle
odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą; 2) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być
dłuższe niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej; 3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem
Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w
Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów
częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę; 4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie
krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiającego; 5) Podwykonawca zawierając umowę z dalszym
podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę Wykonawcy do zawarcia lub zmiany
umowy zgodnej z projektem umowy. 6) Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie może być potrącane z należnego podwykonawcy wynagrodzenia. 8.
Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w
przypadku, gdy: 1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w
SIWZ; 2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30
dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 3) termin
wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 1 lub 2 Umowy; 4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie
zapłaty na rzecz Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego należności
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Wykonawcy; 5) zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Podwykonawcy uzależniony jest od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy Wykonawcy; 6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszym Podwykonawcą, w
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy; 7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w
ofercie Wykonawcy (dotyczy wartości ujętych w wykazie cen); 8) umowa nie
zawiera cen jednostkowych - dotyczy wartości ujętych w wykazie cen
(Zamawiający dopuszcza możliwość utajnienia cen dla podmiotów innych niż
Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione). 9. Niezgłoszenie pisemnych
zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 powyżej,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 10. Po akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji
robót budowlanych przez Podwykonawcę. 11. Zamawiający, w ciągu 7 dni,
zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 12.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 13.
Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia
Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie
jak za swoje działania. 14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej
niż 0,5% wartości netto określonej w § 15 ust 2 pkt 2 oraz umów o
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podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 15. W
przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o
zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy. 16.
Przepisy ust. 5-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo. 17. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub
inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania. 18. W przypadku zawarcia przez
Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany
warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w
przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo
zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z
odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w
treści przepisów Prawa zamówień publicznych. 19. Wykonawca korzystający z
udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania
robót i usuwania ewentualnych wad. 20. Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny,
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 21. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 4 ust.

7/13/2018, 2:10 PM

9 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4f9c1915-baf4-4a3f-9e5c-2214...

1-2 umowy. 22. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o
podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami."
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami
art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 2) zmiany w zakresie zmian
technologicznych, 3) zmiany na polecenie Zamawiającego, 4) zmiany w
zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegółowo opisanych w § 9
Umowy, 5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w §
11 Umowy, 3. Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji prac
projektowych, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i
mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w następujących
przypadkach: 1) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron
losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo
dochowania należytej staranności; 2) wydłużenia procedur uzgadniania lub
opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz
innych decyzji administracyjnych, w tym także spowodowanych
uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych; 3) szczególnie
uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych
niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy; 4) zmiany przepisów
związanych z Przedmiotem Umowy; 5) objęcia zasobów, tworów i
składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie
przyrody, zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony; 6) odkrycia zabytku
lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;
7) przekroczenia 2 miesięcznego terminu na zawarcie przez Zamawiającego
Umów z gestorami sieci, liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia
od Wykonawcy do Zamawiającego pisma zawierającego propozycję
podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia
dokumentacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz wykazać
Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób
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okoliczności wymienione w ust. 3 powyżej wpływają na termin
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 5. Zmiany technologii
wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem, iż nie spowodują one obniżenia jakości
wykonania zamówienia. Zmiany te muszą zostać spowodowane
uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a w szczególności: 1) pojawieniem się na rynku
materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub
umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 2) pojawieniem się
nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na skrócenie czasu
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów
eksploatacji inwestycji, 3) zmianą przepisów prawa, powodującą
konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych. 6. Zmiana postanowień
Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych oraz rozliczenia
końcowego przedmiotu Umowy w przypadku: 1) przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania robót, 3) wystąpienia niemożliwych do
przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót (szczegółowo
określonych w STWiORB), w szczególności z powodu technologii
realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten
musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 4)
działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 5) wystąpienia
opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez
właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem
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okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6)
wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, 7) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, 8) niemożności wykonywania robót z powodu braku
dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, 9) niemożności wykonywania
robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub
nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę. 7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia
opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy
realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że maksymalny okres
przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy,
postoju. 8. W przypadku konieczności zmian terminów wskazanych w
Umowie Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do
Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe
uzasadnienie zmiany terminu. 9. Zmiana terminów wskazanych w
Umowie możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu
przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i
okresu rękojmi. 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają
uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian Umowy
muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności. 11. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu
art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 1)
zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 2) zmiany danych
teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, 3) zmiany
danych rejestrowych, 4) zmiany będące następstwem sukcesji
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uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 5) zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji zadania. § 9 Umowy: "Personel
Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie
prac projektowych i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi
umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 2.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania i
kierowania budową personel wskazany w ofercie Wykonawcy.
Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje
taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób
będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, z uwzględnieniem kryterium oceny ofert
(„doświadczenie kierownika budowy”). 3. Wykonawca musi
przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w
ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do
projektowania lub do kierowania budową/robotami którejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy
wynikająca z braku osoby projektującej lub braku kierownictwa
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót. 4. Zaakceptowana przez Zamawiającego
zmiana kierownika budowy/robót winna być dokonana wpisem do
dziennika budowy. 5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego,
do projektowania i kierowania robotami innych osób niż wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy." § 11 Umowy:
"Podwykonawstwo 1. Wykonawca może: 1) powierzyć realizację
części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
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takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 2) wskazać inny
zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 3) wskazać
innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 4)
zrezygnować z podwykonawstwa. 2. W przypadku gdy zmiana lub
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.
22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca , na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia przedstawiając
Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na
potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie
w/w zmian. 3. Podwykonawstwo na etapie prac projektowych: 1)
W przypadku powierzenie realizacji części zamówienia
Podwykonawcom na etapie wykonywania prac projektowych,
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę
Zamawiającego. 2) Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę
tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy
będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do
podzlecenia. 3) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą,
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw
majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na
samoograniczenie w wykonywaniu praw osobistych do utworów
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z
określonym w § 19 Umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiającego zgodnie z § 19 Umowy. 4) Postanowienia pkt 1)
do 3) powyżej dotyczą także zmiany podwykonawcy prac
projektowych. 4. W przypadku zamówień na roboty budowlane
lub usługi wykonywane na potrzeby robót budowlanych, które
mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu
nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed
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przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi,
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług
(art. 36b ust. 1a ustawy Pzp). 5. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do
przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej
zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 6.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie
po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie
do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiającego. 7. Umowa z Podwykonawcą/ dalszym
Podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż: 1)
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie
wykonanie odpowiednio robót budowlanych, które ściśle
odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 2) terminy zapłaty
wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni, od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 3)
wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla
Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie
odbiorów częściowych robót wykonanych przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 4) okres
odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiającego; 5) Podwykonawca zawierając umowę
z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę
Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z
projektem umowy. 6) Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie może być potrącane z należnego podwykonawcy
wynagrodzenia. 8. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza
pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
w przypadku, gdy: 1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia
wymagań określonych w SIWZ; 2) termin zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej; 3) termin wykonania umowy o
podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1 lub 2 Umowy; 4) umowa zawiera
zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz
Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego należności
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Wykonawcy; 5) zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy Podwykonawcy uzależniony jest od
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
Wykonawcy; 6) umowa nie zawiera uregulowań
dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,
dostawy lub usługi z dalszym Podwykonawcą, w
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych
umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 7) umowa
zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie
Wykonawcy (dotyczy wartości ujętych w wykazie cen); 8)
umowa nie zawiera cen jednostkowych - dotyczy wartości
ujętych w wykazie cen (Zamawiający dopuszcza
możliwość utajnienia cen dla podmiotów innych niż
Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione). 9.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8
powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego. 10. Po akceptacji projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na
zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie
później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji
robót budowlanych przez Podwykonawcę. 11.
Zamawiający, w ciągu 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o
których mowa w ust. 8. 12. Niezgłoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
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budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 13. Treść
umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu
świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim samym
zakresie jak za swoje działania. 14. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia
na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot
został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 15.
W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której
mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy. 16. Przepisy ust.
5-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo. 17. Wykonawca przedłoży, wraz z
projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z
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Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub
inny dokument właściwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do
jego reprezentowania. 18. W przypadku zawarcia
przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez
zgody Zamawiającego, zmiany warunków umowy z
Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w
przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o
podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego,
Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za
zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której
mowa w treści przepisów Prawa zamówień
publicznych. 19. Wykonawca korzystający z udziału
Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas
wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad.
20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany
albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub
wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 21.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 4
ust. 1-2 umowy. 22. Powyższe postanowienia w
zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się
odpowiednio do umów o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami."
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