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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45184-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Roboty budowlane
2019/S 021-045184
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 247-567062)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wałbrzych, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych
58-300
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Plesner
Tel.: +48 746414400
E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
Wrocław
50-411
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Plesner
Tel.: +48 746414400
E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową
obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” – etap II i etap III
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Numer referencyjny: RZP/65/PN/49/2018/DR
II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w
zakresie budowy obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz budowy obwodnicy Sobięcina w
Gminie Wałbrzych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu
Zamawiającego niezbędnych decyzji i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami
towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz uzyskanie przez Wykonawcę
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy
organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 247-567062

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
W sekcji VII.2 „Inne dodatkowe informacje” ogłoszenia 2019/S 004-004612 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub
dodatkowych informacji w punkcie 8 wyrażenie:
„8. Zmiana Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych /dot. zadania 1 i
zadania 2/”
Otrzymuje brzmienie:
„8. Zmiana Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych /dot. zadania 2/”.
Dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
„9. Zmiana Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych /dot. zadania 1/
1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dopuszcza
ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
1) zakres przedmiotu Umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia
tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie
budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu Umowy tj. warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.,
2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
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3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
4) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane
zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
5) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujące potrzebę zmiany Umowy
wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
6) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę,
7) konieczność zmiany osób pełniących funkcje wymienione w § 15 Umowy. Warunkiem zmiany będzie
wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone dla danej funkcji w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy. Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub podwykonawcy, lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu/podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 5-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
9) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał
wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy, podwykonawców w trakcie składania ofert, lub
wprowadzenie w miejsce podwykonawcy zgłoszonego w ofercie innego podwykonawcy, pod warunkiem, że
wobec wprowadzanego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 5-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
10) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy,
11) zmiany w zakresie wprowadzenia robót zamiennych lub robót dodatkowych, zgodnie z warunkami
określonymi w § 5 Umowy,
12) na podstawie i na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – pkt 6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,
13) zmiana siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiana osób do kontaktów w związku z realizacją Umowy,
14) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana może być:
a) okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych (opady deszczu,
które zgodnie z prawem budowlanym i technologami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru). Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie
przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone,
b) okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami, a wynikającymi z czynników zewnętrznych (tj. konieczność zmiany dokumentacji
projektowej, w tym wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych; opóźnienia w dokonaniu określonych
czynności lub ich zaniechanie przez inne podmioty procesu budowlanego, opóźnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, że opóźnienia te nie będą wynikały z przyczyn leżących po stronie
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Wykonawcy). Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których występowały
okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Pozostałe zmiany
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie netto Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
Wynagrodzenie może zostać zmienione w części, która procentowo w danej cenie obejmuje koszty
wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę,
Wynagrodzenie może zostać zmienione w części, która procentowo w danej cenie obejmuje koszty
wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i lit. c Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
Zamawiającemu na piśmie kalkulacji cen, ze wskazaniem części wynagrodzenia, która uległa zmianie z uwagi
na zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i lit. c.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy
wprowadzającej zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i lit. c.
Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania kalkulacji na piśmie.
W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi kalkulacji, zgłosi swoje uwagi na piśmie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia nowej kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
uwag Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania
nowej kalkulacji na piśmie.
W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi drugiej kalkulacji, strony przekażą sprawę do rozstrzygnięcia
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Nowe ceny będą obowiązywać od dnia
zatwierdzenia kalkulacji przez Zamawiającego lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, chyba, że sąd
postanowi inaczej.
3) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana
będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
Zamawiającemu na piśmie kalkulacji cen, ze wskazaniem części wynagrodzenia, która uległa zmianie z uwagi
na zmianę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia zmian, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d.
Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania kalkulacji na piśmie.
W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi kalkulacji, zgłosi swoje uwagi na piśmie Wykonawcy.
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Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia nowej kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
uwag Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania
nowej kalkulacji na piśmie.
W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi drugiej kalkulacji, strony przekażą sprawę do rozstrzygnięcia
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Nowe ceny będą obowiązywać od dnia
zatwierdzenia kalkulacji przez Zamawiającego lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, chyba, że sąd
postanowi inaczej.
W przypadku zatwierdzenia zmiany Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej
części zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona
wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony zawierającym
uzasadnienie i dokumenty (jeśli są niezbędne do rozpatrzenia wniosku). Druga strona zobowiązana jest
przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, z uwzględnieniem zapisów dot.
podwykonawstwa i ust. 2 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. d oraz w ust. 2 pkt 2 i pkt 3.
W przypadku zmian umowy w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1) lit. a) zmiana zostanie
wprowadzonana podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego”.
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