
Łańcut: Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt 
Numer ogłoszenia: 164294 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. , ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. 
podkarpackie, tel. 17 225 72 92, faks 17 225 00 08. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzk-lancut.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka komunalna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pomoc techniczna dla Jednostki 
Realizującej Projekt. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pomoc techniczna dla 
Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 
Woli Dalszej współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa 
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno - ściekowa.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.62.00-0, 79.11.10.00-5, 71.31.13.00-4, 80.50.00.00-
9. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść 
wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 
III.2) ZALICZKI 
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 Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykonali należycie w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jednej usługi, której 
przedmiotem było pełnienie funkcji pomocy technicznej w zakresie doradztwa finansowego, 
technicznego, prawnego dla inwestycji sektora środowisko (gospodarka wodno- ściekowa), o 
wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto, b) co najmniej jednego studium wykonalności 
dla inwestycji z sektora gospodarki wodno-ściekowej, o całkowitej wartości robót co najmniej 
30 000 000,00 PLN brutto, który był podstawą pozyskania finansowania zewnętrznego 
(dotacja lub kredyt lub pożyczka), c) co najmniej jednej usługi opracowania kompletnej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej inwestycji z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej o szacowanej wartości powyżej 30 000 000,00 PLN brutto, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, d) co najmniej jeden raport 
końcowy lub wniosek o płatność końcową dla projektu z sektora środowisko o wartości robót 
co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto, który został zaakceptowany przez odpowiednie 
instytucje pośredniczące i lub zarządzające, e) co najmniej jedną usługę opracowania 
procedur dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Programów Operacyjnych, które 
przeszły pozytywnie kontrolę instytucji pośredniczącej, f) co najmniej jeden wniosek o kredyt 
lub pożyczkę inwestycyjną do instytucji bankowych lub para-bankowych dla inwestycji z 
sektora gospodarki odpadami o całkowitej wartości robót, co najmniej 30 000 000,00 PLN 
brutto. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców dysponujących 

następującymi osobami - Specjalistami Kluczowymi, spełniającymi wskazane poniżej 
wymagania: a)Specjalista Kluczowy nr I - Kierownik Zespołu Pomocy Technicznej -
Wykształcenie: wyższe techniczne, biegła znajomość języka polskiego, -Doświadczenie 
zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki wodno-
ściekowej, -Kwalifikacje zawodowe: doświadczenie w zarządzaniu procesem projektowym lub 
inwestycyjnym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, potwierdzone co najmniej 1 
zadaniem zakończonym protokołem odbioru końcowego o wartości co najmniej 30 000 
000,00 PLN, w charakterze Kierownika Zespołu Projektowego lub Inżyniera Rezydenta, 
b)Specjalista Kluczowy nr II - Specjalista ds. finansowych -Wykształcenie: wyższe 
ekonomiczne, biegła znajomość języka polskiego, -Kwalifikacje zawodowe: co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki wodno-ściekowej jako analityk 
finansowy. -doświadczenie zawodowe przy realizacji i rozliczaniu finansowym minimum 1 
inwestycji na roboty budowlane o wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN, dotyczącej 
ochrony środowiska, zakończonej protokołem odbioru końcowego. c)Specjalista Kluczowy nr 
III - Doradca ds. Prawnych -Wykształcenie: wyższe magisterskie, biegła znajomość języka 
polskiego, -Kwalifikacje zawodowe: posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy 
prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 
2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze 
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. 
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej 



(Dz. U. Nr 126, poz. 1069), -Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu 
pomocy prawnej (w rozumieniu ww. ustaw) w zakresie ustawodawstwa dot. ochrony 
środowiska (przepisy o gospodarce wodno-ściekowej, ocenach oddziaływania na środowisko, 
decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, prawo ochrony środowiska), doświadczenie 
zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej (w rozumieniu ww. ustaw) dla beneficjenta, 
zespołu pomocy technicznej lub zespołu inżyniera Kontraktu przy realizacji co najmniej 1 
projektu infrastrukturalnego o wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto, w zakresie 
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opiniowania zasadności 
roszczeń wykonawców, zmian umów w sprawie zamówienia publicznego oraz prawnych 
aspektów realizacji robót budowlanych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
d)Specjalista Kluczowy nr IV - Specjalista ds. Zamówień Publicznych -Wykształcenie: wyższe 
techniczne, biegła znajomość języka polskiego, -Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-
letnie w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w 
tym doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu, zgodnie z ww. przepisami o 
zamówieniach publicznych, co najmniej 1 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, o wartości inwestycyjnej co najmniej 30 000 000,00 PLN 
brutto, e)Specjalista Kluczowy nr V - Specjalista ds. technicznych -Wykształcenie: wyższe 
techniczne, biegła znajomość języka polskiego, -Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-
letnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym doświadczenie zawodowe w 
świadczeniu pomocy technicznej dla beneficjenta w ramach zespołu pomocy technicznej lub 
zespołu inżyniera Kontraktu przy realizacji co najmniej 1 projektu z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej o wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców dysponujących 

następującymi osobami - Specjalistami Kluczowymi, spełniającymi wskazane poniżej 
wymagania: a)Specjalista Kluczowy nr I - Kierownik Zespołu Pomocy Technicznej -
Wykształcenie: wyższe techniczne, biegła znajomość języka polskiego, -Doświadczenie 
zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki wodno-
ściekowej, -Kwalifikacje zawodowe: doświadczenie w zarządzaniu procesem projektowym lub 
inwestycyjnym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, potwierdzone co najmniej 1 
zadaniem zakończonym protokołem odbioru końcowego o wartości co najmniej 30 000 
000,00 PLN, w charakterze Kierownika Zespołu Projektowego lub Inżyniera Rezydenta, 
b)Specjalista Kluczowy nr II - Specjalista ds. finansowych -Wykształcenie: wyższe 
ekonomiczne, biegła znajomość języka polskiego, -Kwalifikacje zawodowe: co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki wodno-ściekowej jako analityk 
finansowy. -doświadczenie zawodowe przy realizacji i rozliczaniu finansowym minimum 1 
inwestycji na roboty budowlane o wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN, dotyczącej 
ochrony środowiska, zakończonej protokołem odbioru końcowego. c)Specjalista Kluczowy nr 
III - Doradca ds. Prawnych -Wykształcenie: wyższe magisterskie, biegła znajomość języka 
polskiego, -Kwalifikacje zawodowe: posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy 
prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 
2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze 
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. 
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 126, poz. 1069), -Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu 



pomocy prawnej (w rozumieniu ww. ustaw) w zakresie ustawodawstwa dot. ochrony 
środowiska (przepisy o gospodarce wodno-ściekowej, ocenach oddziaływania na środowisko, 
decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, prawo ochrony środowiska), doświadczenie 
zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej (w rozumieniu ww. ustaw) dla beneficjenta, 
zespołu pomocy technicznej lub zespołu inżyniera Kontraktu przy realizacji co najmniej 1 
projektu infrastrukturalnego o wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto, w zakresie 
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opiniowania zasadności 
roszczeń wykonawców, zmian umów w sprawie zamówienia publicznego oraz prawnych 
aspektów realizacji robót budowlanych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
d)Specjalista Kluczowy nr IV - Specjalista ds. Zamówień Publicznych -Wykształcenie: wyższe 
techniczne, biegła znajomość języka polskiego, -Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-
letnie w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w 
tym doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu, zgodnie z ww. przepisami o 
zamówieniach publicznych, co najmniej 1 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, o wartości inwestycyjnej co najmniej 30 000 000,00 PLN 
brutto, e)Specjalista Kluczowy nr V - Specjalista ds. technicznych -Wykształcenie: wyższe 
techniczne, biegła znajomość języka polskiego, -Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-
letnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym doświadczenie zawodowe w 
świadczeniu pomocy technicznej dla beneficjenta w ramach zespołu pomocy technicznej lub 
zespołu inżyniera Kontraktu przy realizacji co najmniej 1 projektu z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej o wartości co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: a) posiadają środki 

finansowe w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN lub posiadają zdolność kredytową w 
wysokości co najmniej 200 000,00PLN; b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w 
wysokości co najmniej 30 000,00PLN. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie;  

 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 do 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;  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

 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.  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

 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 ubezpieczenia 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;  



 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 zasoby 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: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 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 - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 



Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające (bezwzględnie 
wymagane ) że wskazane w Zał. nr 5 usługi zostały wykonane należycie. 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1.Wypełniony i podpisany formularz OFERTA - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 
2.Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, (w formie oryginału lub potwierdzonej 
notarialnie kopii), podpisane przez osobę figurującą we właściwym rejestrze (lub innym dokumencie) 
jako posiadająca uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (w przypadku, gdy 
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców 
składających ofertę wspólną w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
(w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2.Dopuszcza się zmianę terminu realizacji 
niniejszej umowy. Określone w umowie terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu: 
a.jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji Projektu uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w 
umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji Projektu) - termin zakończenia może 
zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu. b.w 
przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od 
strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie 
można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk 
żywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 
zamówienia - termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas 
niezbędny do usunięcia skutków tej siły, c.jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do 
realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający - termin realizacji może 
zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac, d.w razie wystąpienia 
okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie 
rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie 
można było przewidzieć przed zawarciem umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, 
kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, e.w 
przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia i niezależnych od nich np. przedłużenie się procedury przetargowej w tym z powodu 
wniesienia odwołań podczas postępowania przetargowego mających wpływ na termin zawarcia 
niniejszej umowy, wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających 
wykonywanie prac, konieczności wykonania projektów zamiennych, zmian przepisów prawa polskiego 
albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja 
zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, f.jeżeli 



opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne robót/usług/czynności koniecznych do 
wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca tych robót/usług/czynności 
nie jest Wykonawcą niniejszej umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do 
wykonania tych robót/usług/ czynności, g.jeżeli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do 
wykonania są czynności dodatkowe, których nie można było przewidzieć, od których wykonania 
uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - termin realizacji może zostać przesunięty o czas 
niezbędny do wykonania tych czynności, h. jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez 
właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie 
realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do 
wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, i.w przypadku przedłużającej się 
procedury akceptacji przez Zamawiającego oraz inne jednostki biorące udział w opiniowaniu 
opracowywanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas, 
trwania uzgodnień i akceptacji, j.jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego 
orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu 
umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, k.jeżeli Wykonawca nie 
wykona usługi w taki sposób, aby osiągnięte zostały cele dla których została zawarta niniejsza umowa, 
za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca - okres wykonywania Usług może ulec przedłużeniu bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 3.Zamawiający przewiduje także możliwość dokonywania następujących 
zmian: a.w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy 
skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Zamawiającego lub 
Wykonawcy, dopuszcza się zmianę umowy w tym zakresie - w takim wypadku zapis umowy zostanie 
odpowiednio dostosowany, b.zmiana sposobu wykonania umowy związana z koniecznością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany 
warunków mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, zmiany obowiązującego prawa lub w 
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy, c.w przypadku gdy Wykonawca lub Zamawiający uzna, że w celu 
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (np. z uwagi na dotrzymanie terminów, reżimy 
jakościowe) zachodzi potrzeba wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców, mimo że 
w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez 
podwykonawców - dopuszcza się zmiany wskazanych (w druku oferty) lub wprowadzenie nowych 
części zamówienia, które będą realizowane przy udziale podwykonawców lub wprowadzenie 
podwykonawców do realizacji części zamówienia, w takim wypadku zapisy umowy dot. 
podwykonawców zostaną odpowiednio zastosowane. 4.Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu 
rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności wynikających z wszelkich zmian 
wprowadzanych przez strony do umowy lub wskutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o 
dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego zadania. 5.Dopuszcza się 
wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności wykonania usług 
zamiennych w stosunku do usług określonych w umowie - poprzez zmianę części usług określonych w 
umowie na usługi zamienne bez dodatkowego wynagrodzenia. 6.Wynagrodzenie za przedmiot umowy 
określone w niniejszej umowie będzie może podlegać zmianom w następujących przypadkach: a.w 
przypadku gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat 
lub gdy konieczna będzie zmiana sposobu realizacji niniejszej umowy np. ze względu na zmianę 
przepisów prawa i wytycznych, okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania 
umowy oraz wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie i sposobu jej realizacji, która spowoduje 
konieczność zaniechania realizacji części robót (niewykonanie ich w trakcie umowy) - w takich 
przypadkach wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu; b.jeżeli kary umowne wyniosą 



więcej niż 50% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, Zamawiający, po powiadomieniu 
Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia, c.w 
przypadku zmiany stawki VAT naliczanej przez Wykonawcę - poprzez zmianę określonej w umowie 
stawki VAT. 7.Wykonawca może proponować zmianę osób mających pełnić określone funkcje w 
realizacji zamówienia. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 
akceptującego nową osobę. 8.Zmiana osób mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia 
może nastąpić w następujących przypadkach: a.śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
służbowych, niemożności wykonywania pracy, niezdolności do właściwego wykonywania pracy; b.jeżeli 
zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 
rezygnacji, itp.); c.w uzasadnionych przypadkach gdy dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków 
wynikających z Umowy lub wykonuje je niewłaściwie. 9.Zmiany osób mających pełnić określone funkcje 
w realizacji zamówienia są dopuszczalne na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy po spełnieniu 
następujących warunków: nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i 
na określony czas) musi spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w SIWZ obowiązującej w 
postępowaniu przetargowym, w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę. 10.Inicjatorem zmian 
przewidzianych w niniejszej umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja, co do 
wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 11.Wystąpienie którejkolwiek z 
wymienionych wyżej okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego 
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 
Wykonawcy do ich dokonania. 12.W razie niemożności wypracowania wspólnego stanowiska, każda ze 
stron ma prawo wystąpienia do Sądu z roszczeniem przewidzianym w art. 3571 k.c. 13.Potrzeba zmian 
umowy powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia informacji 
stanowiącej podstawę do wprowadzania zmian. 14.O ile zaistnieją przypadki, o których mowa powyżej, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania / zmiany innych istotnych warunków 
Umowy. 15.Wszelkie zmiany umowy wymagają one formy pisemnej w postaci aneksu i podpisów 
upoważnionych przedstawicieli Stron. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.lzk-lancut.p 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Łańcucki Zakład 
Komunalny Sp. z o.o. ul. Traugutta 20 37-100 Łańcut. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
06.05.2013 godzina 08:30, miejsce: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Traugutta 20 37-100 
Łańcut. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Projektu Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej 
współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2007 - 2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w 
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno - ściekowa.. 
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 
 

 



Numer ogłoszenia: 164310 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164294 - 2013 data 25.04.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17 225 
72 92, fax. 17 225 00 08. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).  
 W ogłoszeniu jest: www.lzk-lancut.p.  
 W ogłoszeniu powinno być: www.lzk-lancut.pl.  

 


