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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Radomin, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Radomin  , 87-404  Radomin, 

woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 837 522, e-mail ugradomin@poczta.onet.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): https://bip.radomin.pl/586,montaz-instalacji-fotowoltaicznych-oraz-

kolektorow-slonecznych-na-terenie-gminy-radomin  

Adres profilu nabywcy: https://bip.radomin.pl/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: Dla 1 części zamówienia 600 000,00 zł. Dla 2 części 

zamówienia 20 000,00 zł  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1  

W ogłoszeniu jest: 4. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia; 5. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do 

SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 2. oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdziale VIII. pkt 1 i 2, składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdziale VIII. pkt 1 i 2. 2. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa 

w rozdziale VII pkt 1 i 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  



Numer sekcji: III  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia 

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca 

będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 6 

do SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca 

dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej: - 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli 

wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): a) wykonał należycie co najmniej jedno 

zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych (minimalna ilość 

instalacji w ramach jednej dostawy wynosi 15 sztuk minimum) (zał. 6 do SIWZ).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 2.2  

W ogłoszeniu jest: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

W ogłoszeniu powinno być: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 5  

W ogłoszeniu jest: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zaistnienia opisanych niżej okoliczności: 1) 

gdy wystąpi konieczność wykonania innych prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację Przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 



lub usunięcia tych kolizji, 2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac 

z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 5) 

niekorzystne warunki atmosferyczne trwające dłużej niż 5 dni, uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie podmiotu umowy z powodu technologii realizowania prac, określonej normami i innymi 

przepisami technicznymi, a także umową i STWIORB, wymagających konkretnych warunków 

atmosferycznych, potwierdzające przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dziennik 

budowy lub protokołem. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na 

etapie jej realizacji w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy: 1) w 

przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do 

jego prawidłowego wykonania, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 2) w przypadku, gdy 

wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 

zawarcia umowy, 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób odpowiedzialnych 

odpowiednio za: nadzór umowy ze strony Wykonawcy i ze strony Zamawiającego, w szczególności z 

powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do 

osób ze strony Wykonawcy, mają być to osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, jak osoby 

dotychczasowe. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rachunku bankowego 

Wykonawcy, na który mają być dokonane przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 5. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Podwykonawców. Każda zmiana Podwykonawcy 

musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej 

umowy będą wprowadzane w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w 

ustawie Prawo zamówień publicznych.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w 

przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z 

warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również 

możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 1) Zmiany sposobu wykonania 

przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowaną uzasadnionymi przyczynami leżącymi 

po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób 

aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: a) stwierdzenie wad lub 

braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do dokumentacji 

projektowej zmian, b) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub 

potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; c) 

konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy 

technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w przypadku 

wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/ technicznych lub materiałowych), – w 

zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa 

będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: a) niekorzystne warunki 

atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania (np. 

intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC), b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z 

nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ 

niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych), c) przyczyny organizacyjne, 

tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez Zamawiającego, d) 

przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły 

wyższej), e) ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji 

projektowej, f) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu 

realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, g) 

konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 



wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, h) odmowa wydania przez organy administracji lub 

inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, 

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ 

przeszkodę w prowadzeniu robót, j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie 

pierwotnego terminu związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania 

przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych 

środków finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania 

ofertą do dnia zawarcia umowy. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a – i 

będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego 

nadzór autorski wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem 

okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – 

zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy. 3) Zmiana należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku stwierdzenie wad lub braków dokumentacji 

uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji 

projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane 

(Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz 

Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację 

przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku 

wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty 

zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa 

będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień. 

Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona 

zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. 3. Zmiana należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt.2 lit. g) – ustalona zostanie według następujących zasad:  za podstawę kalkulacji przyjęte 

zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości 

robót na podstawie przedmiaru,  jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są 

niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/ dodatkowych, podstawą kalkulacji będą dane wyjściowe 

do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg 

SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów 

lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z 

odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 4. Strona 

wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu 

do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie 

pisemnej. 5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności.  

 


