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INFORMACJA  

o zmianie SIWZ   

Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do załącznika Nr 8 do SIWZ – Projekt umowy 

zawierający ogólne warunki umowy,  w przetargu nieograniczonym pn: „Organizacja 

gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie” II ETAP  

 

 

I. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, 

że treść § 10 załącznika Nr 8 do SIWZ – Projekt umowy zawierający ogólne warunki umowy, 

otrzymuje brzmienie: 

 § 10. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy  

w formie aneksu w przypadku okoliczności określonych w art. 144 Pzp. 

2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do umowy w przypadku 

zaistnienie takich warunków atmosferycznych, które spowodują przerwę w wykonaniu 

robót lub uniemożliwiają realizację robót zgodnie z wymaganą technologią, pod 

warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę i potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru. W szczególności odnosi się to do opadów deszczu, gradu lub  śniegu, 

które spowodują konieczność przerwania robót na co najmniej 3 dni. W tym przypadku  

dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy o  liczbę dni tożsamą z 

liczbą dni podczas których roboty budowlane nie były prowadzone na skutek wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

3. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku 

konieczności udzielenia zamówień nieobjętych niniejszą Umową, a których wykonanie 

będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie (w tym m.in. robót 

dodatkowych). 

4. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku siły 

wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, 

operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez 

organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i 

przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można 

było im zapobiec. 

5. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku 

wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej prac objętych 

Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia, zdrowia na budowie lub 

konieczności prowadzenia prac archeologicznych na budowie. W przypadku 

wstrzymania prac w związku z prowadzonymi pracami archeologicznymi na okres 

minimum 3 dni, dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy o  liczbę 

dni tożsamą z liczbą dni podczas których roboty budowlane nie były prowadzone na 

skutek prowadzonych prac archeologicznych. 

6. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć mimo 

zachowania należytej staranności. 



7. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do umowy, w przypadku 

konieczności zapewnienia dłuższego terminu realizacji robót, wynikających z terminów 

dostaw materiałów lub sprzętu – pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez 

Wykonawcę. 

8. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku 

sytuacji wyjątkowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

9. Dopuszcza się zmianę kierowników budowy i inspektora nadzoru – pod warunkiem 

złożenia pisemnego zawiadomienia jednej ze stron z uzasadnieniem (aneksem do 

umowy). 

10. Dopuszcza się zmianę kwoty umownej: aneksem do umowy – po rozliczeniu i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego robót wykonanych – w przypadku wystąpienia 

różnic między faktycznym zakresem wykonanych robót, a kosztorysem ofertowym 

sporządzonym na podstawie przedmiarów robót – dopuszcza  się  możliwość  zmiany 

kwoty umownej do wysokości kosztorysu powykonawczego. Zamawiający warunkuje 

dokonanie zmian umowy w tym zakresie, bieżącym informowaniem Zamawiającego o 

występujących różnicach. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o 

ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen 

jednostkowych - wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę 

skalkulowanych wg czynników produkcji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty 

pośrednie i zysk) z oferty. W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o 

zastosowanych stawkach czynników produkcji w formularzu ofertowym, stosowane będą 

średnie stawki czynników produkcji z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia 

publikowane przez wydawnictwo ORGBUD – SERWIS. W/w regulacje dotyczą również 

wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie musi być poprzedzone 

sporządzeniem protokołu konieczności oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane. 

 

II. Powyższą informację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  

www.gzgkimwagrowiec.pl. 

 

III. Dokonane zmiany treści Specyfikacji Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.   

 

 

                                                                                               Dyrektor GZGKiM w Wągrowcu 

                                                                                             /Agnieszka Ciemachowska/ 

http://www.gzgkimwagrowiec.pl/

