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II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 

Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu” w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, 

sanitarnej, elektrycznej. W zakres zamówienia wchodzi również doradztwo, koordynacja, współpraca przy 

zakończeniu i rozliczeniu całego procesu inwestycyjnego. Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu 

należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie 

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ponadto: a) Kontrola zgodności wykonania robót 

budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem robót,z przepisami 
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techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej; b) Sprawdzenie jakości wykonanych 

robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie; c) Koordynacja robót poszczególnych branż; d) 

Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie wspólnie z 

Zamawiającym w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; e) Przedkładanie na 

bieżąco dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej z wykonanych robót budowlanych ulegających zakryciu 

lub zanikających; f) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; g) Sprawdzenie dokumentów 

przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; h) Przeprowadzanie rozliczenia 

wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, a w szczególności: czynności kontrolne i 

weryfikacja faktur; i) Potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i 

wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów; j) Na wezwanie Zamawiającego składanie 

pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji (postępie robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, 

postępie finansowym oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez 

Zamawiającego z Wykonawcą; k) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót lub 

Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad; l) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku 

wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia); m) 

Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót; n) Doradztwo i opiniowanie, 

uzgadnianie dokumentów, oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z 

obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego. o) Udział w pracach rozruchowych.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu” w branżach: 

konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. W zakres zamówienia wchodzi również doradztwo, 

koordynacja, współpraca przy zakończeniu i rozliczeniu całego procesu inwestycyjnego. Zasady realizacji i zakres 

robót budowlanych (z wyłączeniem dróg wewnętrznych) opisane zostały w dokumentach przetargowych dla 

postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, nr SKO-EKO/JRP-O/ZP/3/2016 w 

przedmiocie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z 

odzyskiem biogazu.” Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami dostępne 

są pod adresem www.old.sko-eko.skoczow.pl/ogloszenia i www.old.sko-eko.skoczow.pl/wyjasnienia). Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych w 

zakresie przebudowy istniejącego układu dróg wewnętrznych na oczyszczalni ścieków w Skoczowie oraz budowy 

nowych odcinków dróg wewnętrznych i chodników do projektowanych obiektów, objętych dokumentacją projektową 

pt.: „Projekt budowlany: Tom I Projekt zagospodarowania terenu, dróg i placów wewnętrznych”, nad którymi 

Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski, planuje wszcząć w III kwartale 2017r.” Do obowiązków 
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inspektora nadzoru na ww. zadaniu należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje 

art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ponadto: a) Kontrola 

zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę i 

zgłoszeniem robót, z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej; b) 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie oraz 

sprawdzenie jakości i zgodności zainstalowanych urządzeń z deklarowanymi w ofercie Wykonawcy robót 

budowalnych. c) Koordynacja robót poszczególnych branż; d) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających 

zakryciu lub zanikających, uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywanie ich do użytkowania; e) Przedkładanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej 

z wykonanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; f) Potwierdzenie faktycznie wykonanych 

robót oraz usunięcia wad; g) Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i 

odbioru końcowego; h) Przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą z 

Wykonawcą, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur; i) Potwierdzenie gotowości do odbioru, 

dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i wykonawcy robót; j) Na wezwanie Zamawiającego składanie 

pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji (postępie robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, 

postępie finansowym oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez 

Zamawiającego z Wykonawcą; k) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót lub 

Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad; l) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku 

wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia); m) 

Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z 

warunkami gwarancji określonymi w załączniku 7 do SIWZ na wykonanie robót budowlanych (Wzór gwarancji i 

usług serwisowych) w odniesieniu do robót objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia nr SKO-

EKO/JRP-O/ZP/3/2016 (SIWZ wraz z załącznikami i wyjaśnieniami dostępne pod adresem www.old.sko-

eko.skoczow.pl/ogloszenia i www.old.sko-eko.skoczow.pl/wyjasnienia) oraz dokonywanie przeglądów w okresie 

gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowalnych w zakresie dróg w okresie tożsamym jak opisanych wyżej 

robót; n) Doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów, oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą 

realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego. o) Udział w pracach 

rozruchowych. Ogólny opis inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie 

gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu”: Przebudowa i rozbudowa węzła osadowego polega na niezależnym 

zagęszczaniu osadu wstępnego i nadmiernego oraz fermentacji mezofilowej zagęszczonych osadów zmieszanych w 

wydzielonej zamkniętej komorze fermentacyjnej (WKF). Biogaz pozyskiwany z procesu fermentacji umożliwi 

generowanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneratorze lub energii cieplnej w kotłach. Uszczegółowiając 
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przebieg procesu, osad wstępny odprowadzany z osadników wstępnych kierowany będzie poprzez projektowaną 

pompownię osadu wstępnego do projektowanego zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego. Projekt 

przewiduje zhermetyzowanie zagęszczacza i oczyszczanie odprowadzanych odgazów na biofiltrze. Zagęszczony osad 

wstępny pod ciśnieniem hydrostatycznym odprowadzony zostanie do zbiornika osadów zmieszanych zespolonego z 

budynkiem pompowni nr 1. Do zbiornika osadów zmieszanych wprowadzony zostanie również flotat z zagęszczacza 

osadu wstępnego oraz zagęszczony osad nadmierny z budynku stacji odwadniania i zagęszczania osadu. Komory 

osadowe i ściekowe zespolone z pompownią nr 1 zostaną przykryte (zhermetyzowane), a zanieczyszczone powietrze 

kierowane będzie do utylizacji na biofiltrze. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego umożliwiał będzie 

generowanie lotnych kwasów tłuszczowych jako dodatkowego źródła węgla dla poprawy warunków przebiegu 

procesu biologicznego oczyszczania ścieków. Wody nad osadowe z LKT odprowadzane z zagęszczacza, kierowane 

będą poprzez istniejącą pompownię (ścieków surowych lub pompy osadu recyrkulowanego), do procesu 

biologicznego. Osad nadmierny zagęszczany będzie na zagęszczarce mechanicznej w stacji odwadniania i 

zagęszczania osadów. Osady zmieszane zagęszczone kierowane będą, za pomocą układu wyposażonego w 

maceratory i pompy zlokalizowane w pompowni osadów zmieszanych zagęszczonych w pompowni nr 1, do 

projektowanej wydzielonej komory fermentacyjnej WKF i włączone będą w układ tłoczny cyrkulacji osadów z komory 

WKF. W komorze fermentacyjnej w warunkach beztlenowych, prowadzona będzie fermentacja mezofilowa. 

Wyposażenie komory stanowić będą: - mieszadło mechaniczne typu śmigłowego zapewniające pełne wymieszanie 

komory - komora przelewowa dla odbioru osadu przefermentowanego - króćce w stropie i płaszczu komory dla 

zainstalowania aparatury kontrolno-pomiarowej, Cyrkulacja zewnętrzna osadu dla komory WKF będzie wymuszona 

przez układ pompowy przetłaczający osad cyrkulacyjny przez wymiennik ciepła, w którym nastąpi podgrzewanie 

wprowadzanego osadu. Medium grzejnym w wymiennikach będzie woda z kotłowni. Na obiegu cyrkulacyjnym 

komory fermentacyjnej zainstalowany zostanie układ urządzeń: pompa cyrkulacyjna i wymiennik. Zainstalowany 

zostanie dodatkowy układ rezerwowy. Zespół urządzeń cyrkulacji grzewczej WKF umiejscowiony będzie w 

maszynowni WKF w budynku pompowni nr 1. Pompy cyrkulacyjne na dolnej kondygnacji, wymienniki na górnej. W 

wyniku fermentacji obliczeniowa ilość osadów zmaleje. W efekcie fermentacji powstawać będzie biogaz. 

Przefermentowany osad, w celu odgazowania, kierowany będzie do zbiornika osadu przefermentowanego, którego 

funkcję będzie pełniła istniejąca otwarta komora fermentacyjna OKF. Osad ze zbiornika osadu przefermentowanego 

(istn. OKF) odbierany istniejącym układem i kierowany będzie do urządzeń odwadniania i higienizacji 

zlokalizowanych w istniejącym budynku stacji odwadniania i zagęszczania osadu. Odwadnianie będzie prowadzone 

tak jak dotychczas na dwóch istniejących prasach taśmowych i wspomagane będzie polielektrolitem. Odwodniony i 

zhigienizowany osad układem przenośników jest odbierany na środki transportu i obierany przez firmy zewnętrzne. 

Gaz pofermentacyjny, ujmowany w części stropowej WKF będzie kierowany do sieci biogazu, trafiając do 

nowoprojektowanych obiektów instalacji odzysku, uzyskania i wykorzystania biogazu. Przed skierowaniem biogazu 

do magazynowania i spalania przez odbiorniki przewidziano odsiarczanie biogazu na bazie złoża suchego. 

Odsiarczony biogaz przepływał będzie do zbiornika biogazu spełniającego dwie funkcje technologiczne: 
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magazynowania i utrzymywania właściwego ciśnienia medium w sieci. Ze zbiornika biogaz będzie kierowany do 

odbiorników w kotłowni i kogeneratorowni lub nadmiar biogazu w sytuacjach awaryjnych do spalania w pochodni. W 

kotłowni będą zainstalowane dwa kotły na biogaz i gaz ziemny / olej opałowy natomiast w kogeneratorowni, 

kogenerator. Ciepło odbierane będzie w postaci gorącej wody. Wytwarzana z biogaz w kogeneratorze energia 

cieplna nie pokryje wymaganej ilości ciepła na cele technologiczne i grzewcze w okresie zimy i w związku z tym 

przewiduje się pracę kogeneratora zasilanego biogazem w układzie z kotłem zasilanym olejem opałowym lub w 

perspektywie gazem ziemnym. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę oraz modernizację wszelkich niezbędnych 

sieci technologicznych międzyobiektowych, przeznaczonych do transportu osadów, wody technologicznej, ścieków, 

biogazu oraz sieci cieplnej między nowoprojektowanymi i przebudowywanymi obiektami technologicznymi 

oczyszczalni ścieków. Należą do nich przewody grawitacyjne, rurociągi ciśnieniowe, oraz obiekty na sieciach tj. 

studzienki czyszczakowo-odwodnieniowe. Przewody ciśnieniowe osadowe wykonywane będą głównie z rur PE100 

SDR 26, woda technologiczna i woda pitna z rur PE100 SDR 11 lub ze stali 1.4301. Sieć biogazu wykonana będzie z 

rur PE100 SDR 17,6. Przewody grawitacyjne z rur PVC kielichowych SN8. Ponadto w ramach inwestycji 

zmodernizowana zostanie rozdzielnica RG 0,4 kV W związku z rozbudową i przebudową oczyszczalni w zakresie 

gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu, rozbudowany i zmodernizowany zostanie również system 

automatyki. System obejmować będzie kompleksowo całą oczyszczalnię ścieków, to znaczy będzie dotyczył nie tylko 

gospodarki osadowej ale również części ściekowej oczyszczalni. Sterowanie obiektów i urządzeń będzie się odbywało 

zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Dla obsługi przebudowywanych i nowoprojektowanych instalacji 

przewidziano system składający się z trzech wydzielonych węzłów sterownikowych zlokalizowanych w obiektach oraz 

wolnostojącą szafę przy pompowni osadu wstępnego. Poprzez interfejsy w postaci zarządzalnych Ethernetowych 

switchy optoelektronicznych, wymienione węzły będą połączone światłowodową magistralą Ethernetową i włączone 

do istniejącego systemu sterowania. W każdym z trzech nowych węzłów zainstalowany zostanie lokalny panel 

operatorski sterowany klawiaturą przyciskową , pozwalający na podgląd stanów poszczególnych urządzeń lub 

sterowanie np. w wypadku awarii komunikacji z systemem nadrzędnym. Oprócz komunikacji Ethernetowej, 

przewiduje się zastosowanie komunikacji cyfrowej z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU do połączenia 

falowników, zasuw z napędem elektrycznym, uniwersalnych przetworników pomiarowych i analizatorów sieci. 

Zadaniem systemu będzie umożliwienie sterowania oraz nadzór procesu technologicznego zarówno z poziomu 

dyspozytorni jak i lokalnych paneli operatorskich. W zakres zamówienia wchodzi również przeprowadzenie pełnego 

rozruchu części osadowej oczyszczalni ścieków, obejmującego: rozruch mechaniczny / elektryczny, rozruch 

hydrauliczny, rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem założonego efektu ekologicznego. W ramach prac 

rozruchowych wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu rozruchu oraz opracowania i 

zatwierdzenia dokumentacji porozruchowej (sprawozdanie z rozruchu, instrukcje ogólne i stanowiskowe). Przedmiot 

zamówienia obejmuje również opracowanie wszelkich dokumentacji na etapie trwania budowy, w tym niezbędnych 

do przeprowadzenia prac odbiorowych i niezbędnych od uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej 

oczyszczalni ścieków. Ponadto w skład inwestycji opisanej powyżej, przewidzianej do objęcia usługą nadzoru 
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inwestorskiego wchodzą również roboty budowlane w zakresie przebudowy istniejącego układu dróg wewnętrznych 

na oczyszczalni ścieków w Skoczowie oraz budowy nowych odcinków dróg wewnętrznych i chodników do 

projektowanych obiektów, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (Projekt budowlany: Tom I Projekt 

zagospodarowania terenu, dróg i placów wewnętrznych). Roboty te nie zostały ujęte w postępowaniu przetargowym 

opisanym w pkt. 1 lit. m). Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych w zakresie dróg w III kwartale 2017r. Roboty drogowe będą prowadzone równolegle 

z pracami modernizacyjnymi oczyszczalni.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 

wykonał: Minimum 1 usługę polegającą świadczeniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego (branży konstrukcyjno 

– budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej) dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie 

oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz rozruchem technologicznym o 

wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto. 2.dysponuje osobami, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie 2.1 Inspektor nadzoru w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający następujące kwalifikacje: 1) uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 2) doświadczenie 

zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w ramach posiadanej 

specjalności na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni 

ścieków w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz rozruchem technologicznym o wartości 

robót budowlanych nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto 2.2 Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w 

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

posiadający następujące kwalifikacje: 1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 2) 

doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru robót w 

branży sanitarnej na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie 

oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu i układem kogeneracji. 2.3Inspektor 

nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

posiadający następujące kwalifikacje: 1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
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wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 2) doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu 

funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru robót w branży elektrycznej na co najmniej jednej robocie 

budowlanej obejmującej swoim zakresem układ kogeneracji. 2.4 Inspektor nadzoru w specjalności drogowej 

posiadający następujące kwalifikacje: 1) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 2) doświadczenie 

zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru robót w branży 

drogowej na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie dróg o nawierzchni asfaltowej o 

wartości min. 1.000.000 zł. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: Poniższe 

punkty dotyczą wszystkich osób wymienionych powyżej. a) Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278). b) 

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są stosowne uprawnienia 

budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w 

Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – 

zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65), z zastrzeżeniem punktu d) c) Osoby, jeżeli posiadają 

kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego 

wykonywania zawodu inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania 

kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z 

niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 

świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ 

samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej. d) Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą 

znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca 

na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy 

Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych 

przez Zamawiającego. e)Wymienione powyżej osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia 

zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego. Zapisy punktu III.1.2)

informacje dodatkowe pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1. w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
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tym okresie) wykonał: Minimum 1 usługę polegającą świadczeniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego (branży 

konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej) dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub 

rozbudowie oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz rozruchem 

technologicznym o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto. 2.dysponuje osobami, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie 2.1 Inspektor 

nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający następujące kwalifikacje: 1) uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 2) doświadczenie 

zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w ramach posiadanej 

specjalności na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni 

ścieków w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz rozruchem technologicznym o wartości 

robót budowlanych nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto 2.2 Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w 

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

posiadający następujące kwalifikacje: 1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 2) 

doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru robót w 

branży sanitarnej na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie 

oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu i układem kogeneracji. 2.3Inspektor 

nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

posiadający następujące kwalifikacje: 1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 2) doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu 

funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru robót w branży elektrycznej na co najmniej jednej robocie 

budowlanej obejmującej swoim zakresem układ kogeneracji. 2.4 Inspektor nadzoru w specjalności drogowej 

posiadający następujące kwalifikacje: 1) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 2) doświadczenie 

zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru robót w branży 

drogowej na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie dróg o nawierzchni asfaltowej o 

wartości min. 500.000 zł. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: Poniższe 

punkty dotyczą wszystkich osób wymienionych powyżej. a) Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=505097e1-f820-44b8-bcf0-7acf167ca4ff&path=2017...

2017-02-02



września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278). b) 

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są stosowne uprawnienia 

budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w 

Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – 

zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65), z zastrzeżeniem punktu d) c) Osoby, jeżeli posiadają 

kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego 

wykonywania zawodu inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania 

kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z 

niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 

świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ 

samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej. d) Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą 

znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca 

na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy 

Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych 

przez Zamawiającego. e)Wymienione powyżej osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia 

zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego. Zapisy punktu III.1.2)

informacje dodatkowe pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: § 12 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadku gdy konieczność takich zmian będzie następstwem działań instytucji, która przyznała środki na 

sfinansowanie inwestycji oraz gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 3. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie 

której został wybrany, możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie 

określonym poniżej: 1) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których 

działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania 

przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=505097e1-f820-44b8-bcf0-7acf167ca4ff&path=2017...

2017-02-02



niezawinionych przez Wykonawcę; b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 

powyżej w pkt 2 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie 

może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, 

a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 2) zmiany 

warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 3) rezygnacja przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy (zaniechanie wykonania). Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy (za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może 

nastąpić w wysokości nie wyższej niż 15 % ceny i tylko w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Zamawiający dokona proporcjonalnego obniżenia ceny obliczając wartość robót podlegających rezygnacji. 4) 

Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz 

którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia; b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 

należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; d) powstania rozbieżności lub 

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Strony; e) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom, f) wykonanie przedmiotu 

Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. g) opóźnienie wykonywania robót, których 

dotyczy nadzór wykonywany na podstawie Umowy) przez ich wykonawców, skutkujący koniecznością wydłużenia 

świadczenia usługi przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 4 lit. a-c 

możliwa jest w szczególności zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, zaś w przypadku wystąpienia 

okoliczności określonych w pkt 4 lit. d-g możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy bez możliwości zmiany 

Wynagrodzenia. 4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta ma wpływ na 
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wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 5. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku zajścia 

okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Pzp, 6. Przepisy art. 144 ust. 1a-1e ustawy Pzp do 

okoliczności wskazanych w ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. 7. Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej 

Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. 

Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie.

W ogłoszeniu powinno być: § 12 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w 

zakresie terminu i/lub wynagrodzenia, w przypadku gdy konieczność takich zmian będzie następstwem działań 

instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie inwestycji oraz gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści 

Oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z 

następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 1) W przypadku dokonania określonych czynności lub 

ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 

również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze 

administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: a) opóźnienie wydania 

przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa 

lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

okoliczności wymienionych powyżej w pkt 1 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne 

od Wykonawcy, zmianie może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania 

przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy 

zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 2) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady 

realizacji inwestycji, 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (zaniechanie 

wykonania). Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (za wyjątkiem przypadku 

określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może nastąpić w wysokości nie wyższej niż 15 % ceny 

i tylko w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Zamawiający dokona proporcjonalnego obniżenia ceny 

obliczając wartość robót podlegających rezygnacji. 4) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi 

okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez którą, na 

potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony 

nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do 

przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze 

Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ; 
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c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 

niniejszej Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie 

rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; e) 

zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom, f) wykonanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego. g) opóźnienie wykonywania robót, których dotyczy nadzór wykonywany na podstawie 

Umowy) przez ich wykonawców, skutkujący koniecznością wydłużenia świadczenia usługi przez Wykonawcę. W 

przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 4 lit. a-c możliwa jest w szczególności zmiana 

terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 4 lit. 

d-g możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy bez możliwości zmiany Wynagrodzenia. 4. wykreślony 5. Zmiany 

umowy mogą nastąpić również w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Pzp, 

6. Przepisy art. 144 ust. 1a-1e ustawy Pzp do okoliczności wskazanych w ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. 7. Strona 

występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony 

na piśmie. §12a 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 

przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z 

terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 

oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w 

przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 

pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 
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uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 

świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 

związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić 

do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku 

zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany 

dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i 

po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 9. W 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, 

dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 

pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 10. W terminie 7 dni roboczych od dnia 

przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację 

o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku otrzymania przez 

Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie 

wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się 

odpowiednio. 12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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