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Leoncin: Budowa kanalizacji sanitarnej Wików Nowy-Polesie Nowe gm. Leoncin Numer 
ogłoszenia: 253450 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Leoncin , ul. Partyzantów 3, 05-100 Leoncin, woj. mazowieckie,  
tel. 022 7856585, faks 022 7856585, strona internetowa: www.leoncin.nbip.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 kanalizacji sanitarnej Wików 
Nowy-Polesie Nowe gm. Leoncin 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest  wykonanie  robót  budowlanych  zadania  inwestycyjnego  p.n.:  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej 
Wików Nowy-Polesie Nowe gm. Leoncin”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich  na lata  2007-2013,  oś 3:  
„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" - działanie: 321 „Podstawowe  
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" oraz budżetu Gminy Leoncin.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, na którą składają się:
-  budowa sieci  kanalizacyjnej  wraz  z  przewodami  tłocznymi  i  pompowniami  w miejscowości  Nowy  
Wilków i Nowe Polesie gm. Leoncin
- budowa przyłączy z przewodami tłocznymi i pompowniami
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przewodami tłocznymi i pompowniami w 
miejscowości Nowy Wilków i Nowe Polesie.
Zakres robót obejmuje ułożenie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami  w pasie drogi 
powiatowej  (asfaltowej)  oraz  częściowo  w  drogach  gminnych  i  po  gruntach  prywatnych.  Rurociągi 
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC klasy S (SDR34) o grubości ścianki 5,9mm i długości 2928,0mb (w 
pasie drogi powiatowe) oraz 2231mb (w drogach gminnych i terenach prywatnych). Razem 5059,0mb.  
Na trasie kanalizacji projektuje się studnie kanalizacyjne PVC 425 z włazami typu przejazdowego D400.
Ścieki z odcinków grawitacyjnych pompowane będą poprzez system przewodów tłocznych z rur PE100 
(PN10) o łącznej długości 1552,0mb, na który to odcinek składają się średnice:
  90x4,4 = 519,20mb
110x6,6 = 566,90mb
125x7.7 = 466,8mb
  63x3,8 = 138,5mb
Na  trasie  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  7  pompowni  ścieków.  Studnie  z  polimerobetonu  o  
głębokościach i średnicach podanych w zestawieniu materiałów.
Dodatkowo  poza  pasem  drogi  powiatowej  na  gruntach  prywatnych  zaprojektowano  7  lokalnych 
przepompowni ścieków. Studnie wykonane z PEHD średnicy 800mm.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach:
- w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień  
dodatkowych  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym  i  nieprzekraczających  łącznie  50%  wartości  
realizowanego zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonani, których wykonanie stało się 
konieczne  na  skutek  sytuacji  niemożliwej  wcześniej  do  przewidzenia  jeżeli:  wykonanie  zamówienia  
podstawowego jest uzależnione od zamówienia dodatkowego.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowościach 

Wików Nowy-Polesie Nowe - gmina Leoncin"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013



S t r o n a  | 2

- w  przypadku  udzielania,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia  podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% 
wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy 
powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby 
niekompatybilność  techniczną  lub  nieproporcjonalnie  duże  trudności  techniczne  w  użytkowaniu  i 
dozorze,  jeżeli  zamówienie  podstawowe zostało  udzielone w trybie  przetargu nieograniczonego lub 
ograniczonego,  a  zamówienie  uzupełniające  było  przewidziane  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  dla 
zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 
45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.50.00.00-2, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3
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: do 20.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1. Oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 60,000,00zł  
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu  -  przelewem,  na  rachunek  bankowy:  Bank  Spółdzielczy  w  Nowym  Dworze 
Mazowieckim, Oddział w Leoncinie, konto nr:  47 8011 0008 0040 0400 0273 0004130  z dopiskiem 
Wadium przetargowe „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wików Nowy-Polesie Nowe -  
gmina Leoncin".
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. 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 (DzU z 2007r. Nr 42, poz.  
275).
4. W przypadku  wniesienia  wadium w formie gwarancji  lub  poręczeń,  oryginał  należy  złożyć  w  
siedzibie  zamawiającego  -  w  kasie  Urzędu  Gminy  w  Leoncinie,  przed  terminem  składania  ofert,  
natomiast kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.
5. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  -  przelewem,  na  rachunek  bankowy 
Zamawiającego,  wadium  musi  być  wniesione  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Za  termin  
wniesienia  wadium  w  formie  przelewu  pieniężnego  przyjmuje  się  termin  uznania  na  rachunku  
Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu.
6. Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty  
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem wykonawcy,  którego  oferta  została 
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.
7. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana,  jako  najkorzystniejsza,  zamawiający  zwraca 
wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.
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9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na  podstawie  ust.  7,  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana,  jako  
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany  
przez wykonawcę.
11. Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca  w  odpowiedzi  na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów  
lub  oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  lub 
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  jeżeli  wykonawca, którego oferta została 
wybrana:
12.1.  odmówił  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie;
12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.
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
o Posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  ,jeżeli  przepisy  
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat  
przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym  
okresie,  minimum  2  robót  budowlanych,  polegających  na  budowie  grawitacyjnej  sieci  i  przyłączy 
kanalizacji  sanitarnej  /  deszczowej  wraz  z  uzbrojeniem  oraz  z  pompowniami  i  przyłączami  
elektroenergetycznymi  a  także  odtworzeniami  drenaży  uszkodzonych  podczas  prowadzenia  robót 
ziemnych,  z  załączeniem dokumentów potwierdzających,  że  wymienione  roboty  budowlane  zostały  
wykonane  zgodnie  z  projektem  i  decyzją  pozwolenia  na  budowę,  zasadami  sztuki  budowlanej  i  
prawidłowo zakończone o wartości min. 2 000 000,00zł. brutto każda.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 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  pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy tych zasobów na okres korzystania z nich przy  
wykonywaniu zamówienia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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1.1. Wykonawca  winien  dysponować  n/w  osobami,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia:
a) kierownikiem  budowy  ,  który  posiada  uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w 
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności sanitarnej, będącym członkiem właściwej 
izby samorządu zawodowego,
b) kierownikiem robót  ,  posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z 
przedmiotem zamówienia w specjalności elektrycznej, będącym członkiem właściwej izby samorządu 
zawodowego,
c) kierownikiem robót  ,  posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z 
przedmiotem  zamówienia  w  specjalności  drogowej,  będącym  członkiem  właściwej  izby  samorządu 
zawodowego,
d) kierownikiem   robót  ,  posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z 
przedmiotem zamówienia w specjalności melioracyjnej, będącym członkiem właściwej izby samorządu 
zawodowego.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a ponadto 
posiadania  opłaconej  polisy,  a  w  przypadku  jej  braku  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  
Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
związanej  z  przedmiotem zamówienia  na  kwotę:  1.000.000L00 PLN.  (słownie:  jeden  milion  00/100 
PLN).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu formułą spełnia / nie spełnia.
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 

• opłaconą polisę,  a w przypadku jej  braku inny dokument  potwierdzający,  że wykonawca jest  
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  
przedmiotem zamówienia 
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• 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:
4.1. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  
Polskiej,  zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4 - składa dokument lub dokumenty  
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
4.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyj-
nym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby  lub  kraju,  w  którym wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.  Przepis  §  4  ust.  2  
Rozporządzenia PRM w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r. (DzU nr 226, poz. 1817)  
- stosuje się odpowiednio. 
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
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: a\ najniższa cena - max 65 pkt, b\ termin wykonania - max 35 pkt.
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 przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach, określonych we wzorze 
umowy. Zmiany w umowy mogą dotyczyć: 
1. zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 
elementu robót budowlanych, 
2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
3. zmiany producenta urządzeń i wyposażenia, 
4.  zmiany, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
5. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
6. zmiany ilości robót budowlanych ze względu na wady dokumentacji projektowej, 
7. zmiany inspektorów nadzoru oraz kluczowych osób i  podmiotów uczestniczących  w realizacji  
przedmiotu umowy, 
8. zmiany formy zabezpieczenia  umowy na podstawie  art.  149 ust.  1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 
9. dłuższego okresu gwarancji, 
10. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
11. innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, które 
nie będą ingerować w przedmiot zamówienia, a ich wprowadzenie będzie niezbędne do należytego  
wykonania zamówienia.
Jeżeli  zmiana,  wymaga  zmiany  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  
odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis  
proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz  
przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji  
przez Zamawiającego.
Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis 
propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem, obliczenie kosztów zmiany jeżeli zmiana będzie miała wpływ 
na wynagrodzenie Wykonawcy oraz opis zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 
Zmiany, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
1. obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) projektu,
2. poprawy wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,
3. zmiany obowiązujących przepisów,
4. podniesienie wydajności urządzeń,
5. podniesienie bezpieczeństwa robót,
6. śmierć choroba, zwolnienie z pracy lub inne okoliczności i zdarzenia losowe dotyczące osób,  
podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego,
7. kolizje z niezinwentaryzowanymi podziemnymi sieciami lub urządzeniami,
8. wady dokumentacji projektowej,
9. nieprzewidziane  warunki  geologiczne,  hydrologiczne,  wykopaliska,  wyjątkowo  niekorzystne  
warunki  atmosferyczne,  a  także  inne  przeszkody  uniemożliwiające  kontynuowanie  umowy  na 
przewidzianych w niej warunkach, w tym zagrażających wykonaniem zamówienia z wadą,
10. siła wyższa.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowościach 

Wików Nowy-Polesie Nowe - gmina Leoncin"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013



S t r o n a  | 7

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych  warunków 
zamówienia: www.leoncin.nbip.pl
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem:  Urząd  Gminy 
Leoncin, 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3 pokój Nr 12.
IV.4.4)  Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert: 
02.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin, 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3, pokój Nr  
8 (sekretariat).
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: tak

Wójt Gminy 
   /-/ Józef Mosakowski
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