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Numer sprawy: BZ/ZP.05/17/03/14     Włocławek 17.04.2014 r. 
 
 

Zmiana treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.05/17/03/14. na: „Budowę instalacji do 
biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 
techniczną dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym  
Nr BZ/ZP.05/17/03/14. na: „Budowę instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania 
odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć 
Kujawski”: 
 

1. W rozdz. III „Opisu przedmiotu zamówienia”, w pkt. 1 SIWZ wykreśleniu ulega zapis: 
„Wyklucza się zastosowanie instalacji i rozwiązań prototypowych. Zamawiający wyklucza 
moŜliwość zastosowania maszyn, urządzeń i wyposaŜenia oraz rozwiązań technologicznych 
(konstrukcyjnych) mających charakter prototypowych.” 
 

2. W rozdz. III „Opisu przedmiotu zamówienia”, w pkt. 4 ppkt. 5 SIWZ zmianie ulega funkcja 
membrany – masa na jednostkę powierzchni: z 450 ÷ 20 na: 450 ± 30. W związku  
z powyŜszym tabela dotycząca funkcji membrany ulega zmianie: 
z brzmienia: 

Funkcja Wynik jednostka 
Masa na jednostkę powierzchni 450 ÷ 20 [g/m2 ] 
Wytrzymałość na rozerwanie ≥5.000 [N] 
Przepuszczalność powietrza (DIN 
9237:95), ciśnienie badania 200Pa 

3.0  - 6,0 [m3/m2h] 

Słup wody >50 [kPa] 
Odporność na przenikanie środków 
chemicznych 

NaOH  roztwór 40% 
Kwas azotowy 65% 

Kwas solny 32% 
Kwas siarkowy 24% 

Brak 
przenikania 
powyŜej 120 

minut 
Odporność na przenikanie wody w 
punkcie powstania 

> 100 000 Pa bez zmian w czasie 
utrzymywania 

[Pa] 
 

Przepuszczalność pary wodnej ≤19 [m2Pa/W] 
 
na brzmienie: 

Funkcja Wynik jednostka 
Masa na jednostkę powierzchni 450 ± 30 [g/m2 ] 
Wytrzymałość na rozerwanie ≥5.000 [N] 
Przepuszczalność powietrza (DIN 
9237:95), ciśnienie badania 200Pa 

3.0  - 6,0 [m3/m2h] 

Słup wody >50 [kPa] 
Odporność na przenikanie środków 
chemicznych 

NaOH  roztwór 40% 
Kwas azotowy 65% 

Kwas solny 32% 
Kwas siarkowy 24% 

Brak 
przenikania 
powyŜej 120 

minut 
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Odporność na przenikanie wody w 
punkcie powstania 

> 100 000 Pa bez zmian w czasie 
utrzymywania 

[Pa] 
 

Przepuszczalność pary wodnej ≤19 [m2Pa/W] 
 

3. Zmianie ulega treść zapisu w rozdz. III pkt. 4 ppkt. 5 SIWZ: 
z brzmienia: 
„Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać producenta oferowanej membrany  
oraz instalację (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do biologicznej stabilizacji 
odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie zamkniętym, równowaŜnym do 
oferowanego o przepustowości nie mniejszej niŜ 20.000 Mg/rok. 
 

na brzmienie: 
„Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać producenta oferowanej membrany oraz 
instalację, gdzie została zastosowana do biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych 
frakcji do 80 mm wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych.” 
 

4. W rozdz. III „Opisu przedmiotu zamówienia”, w pkt. 4 ppkt. 5 SIWZ wykreśleniu ulega zapis: 
„Wykonawca winien zapewnić dostępność oferowanej membrany przez okres 10 lat od dnia 
uruchomienia instalacji na dowód czego Wykonawca załączy do oferty albo stosowne 
oświadczenie producenta membrany albo stosowne oświadczenie Wykonawcy.” 
 

5. W rozdz. III „Opisu przedmiotu zamówienia”, w pkt. 6 zmianie ulega treść ppkt. 3 SIWZ  
z brzmienia: 
„3. Wykonawca załączy do oferty opis technologii instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów, oferowanej przez Wykonawcę, opracowany na podstawie opisu 
przedmiotu zamówienia, który winien zawierać: 
a) Wykaz WyposaŜenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z załączonymi 

Kartami Katalogowymi Urządzeń (załącznik nr 13 do SIWZ). 
b) Badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium w odniesieniu do min. 1 

instalacji pracującej według technologii opisanej w przedmiocie zamówienia, 
potwierdzające, Ŝe produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów w oferowanej 
instalacji spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 oraz w § 6 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052). 

c) Próbkę membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu 
ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do 
biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie 
zamkniętym, równowaŜnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niŜ  
20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych. 

d) Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające parametry 
techniczne oferowanej membrany. 

e) Oświadczenie producenta membrany lub oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowana przez 
Wykonawcę membrana będzie dostępna w terminie min. 10 lat od dnia uruchomienia 
instalacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 

f) Oświadczenie dostawcy technologii lub oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowane 
rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT.” 
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na brzmienie: 
„3. Wykonawca załączy do oferty opis technologii instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów, oferowanej przez Wykonawcę, opracowany na podstawie opisu 
przedmiotu zamówienia, który winien zawierać: 
a) Wykaz WyposaŜenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z załączonymi 

Kartami Katalogowymi Urządzeń (załącznik nr 13 do SIWZ). 
b) Próbkę membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu 

ofertowym producenta oraz instalacji, gdzie została zastosowana do biologicznej 
stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm, wydzielonych mechanicznie  
z odpadów komunalnych zmieszanych. 

c) Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające parametry 
techniczne oferowanej membrany. 

d) Oświadczenie dostawcy technologii lub oświadczenie Wykonawcy, Ŝe oferowane 
rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT.” 

 

6. Zamawiający zmienia treść opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania 
przez Wykonawców wiedzy i doświadczenia oraz oceny spełnienia warunku, które zostały 
określone w rozdz. V pkt. V.I. ppkt. b) SIWZ: 
z brzmienia: 
„Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 
Wykonawca winien wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty 
polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch instalacji do biologicznej 
stabilizacji odpadów działających nieprzerwanie przez okres min. 12 m-cy, z zastosowaniem 
technologii membranowej, w której membrana ma bezpośredni kontakt ze stabilizowanym 
materiałem i w których to produkt (stabilizat) uzyskał wymagania określone w § 6 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052), z czego 
minimum jedna instalacja winna posiadać wydajność min. 20 000 Mg/rok i minimum jedna 
instalacja o wartości min. 5.000.000,00 PLN netto. 
Zamawiający zaakceptuje takŜe doświadczenie jeŜeli przedmiotem zamówienia były dostawy,  
w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, obejmujące instalacje do biologicznej stabilizacji 
odpadów, która to spełnia powyŜsze wymagania Zamawiającego. 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę: 
- oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ), 
- wykazu wykonanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8  

do SIWZ. 
- dokumentów potwierdzających, Ŝe te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: poświadczenia, protokoły 
odbioru robót).” 

 
na brzmienie: 
„Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 
Wykonawca winien wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty 
polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej jednej instalacji do biologicznej stabilizacji 
odpadów działającej nieprzerwanie przez okres min. 12 m-cy, z zastosowaniem technologii 
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membranowej i w której to produkt (stabilizat) uzyskał wymagania określone w § 6 
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052),  
o wydajności min. 20 000 Mg/rok i wartości min. 5.000.000,00 PLN netto. 

 

Zamawiający zaakceptuje takŜe doświadczenie jeŜeli przedmiotem zamówienia były dostawy,  
w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, obejmujące instalacje do biologicznej stabilizacji 
odpadów, która to spełnia powyŜsze wymagania Zamawiającego. 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę: 
- oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ), 
- wykazu wykonanych instalacji według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 
- dokumentów potwierdzających, Ŝe wykazane instalacje zostały wykonane zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: poświadczenia, protokoły 
odbioru robót).” 

 
7. Zamawiający zmienia treść rozdz. VI. pkt. VI.I. ppkt. 10 SIWZ: 

z brzmienia: 
„Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone (załącznik nr 8 do SIWZ), zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V  
pkt. V.I. ppkt. b) SIWZ. 
Warunek zostanie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe się wykonaniem robót polegających  
na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch instalacji do biologicznej stabilizacji odpadów  
działających nieprzerwanie przez okres min. 12 m-cy, z zastosowaniem technologii 
membranowej, w której membrana ma bezpośredni kontakt ze stabilizowanym materiałem  
i w których to produkt (stabilizat) uzyskał wymagania określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052), z czego minimum jedna 
instalacja winna posiadać wydajność min. 20 000 Mg/rok i minimum jedna instalacja  
o wartości min. 5.000.000,00 PLN netto. 
Zamawiający zaakceptuje takŜe doświadczenie jeŜeli przedmiotem zamówienia były dostawy,  
w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, obejmujące instalacje do biologicznej stabilizacji 
odpadów, która to spełnia powyŜsze wymagania Zamawiającego. 
JeŜeli wykonawca dokumentując niezbędną wiedzę i doświadczenie zamierza skorzystać  
z doświadczenia w zakresie dostaw, w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, w wykazie 
robót budowlanych naleŜy wpisać te dostawy z dopiskiem „dostawy”. 
 

na brzmienie: 
„Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone (załącznik nr 8 do SIWZ), zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V  
pkt. V.I. ppkt. b) SIWZ. 
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Warunek zostanie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe się wykonaniem robót 
polegających na budowie lub rozbudowie co najmniej jednej instalacji do biologicznej 
stabilizacji odpadów działającej nieprzerwanie przez okres min. 12 m-cy, z zastosowaniem 
technologii membranowej i w której to produkt (stabilizat) uzyskał wymagania określone w  
§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052),  
o wydajności min. 20 000 Mg/rok i wartości min. 5.000.000,00 PLN netto. 
Zamawiający zaakceptuje takŜe doświadczenie jeŜeli przedmiotem zamówienia były dostawy,  
w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, obejmujące instalacje do biologicznej stabilizacji 
odpadów, która to spełnia powyŜsze wymagania Zamawiającego. 
JeŜeli wykonawca dokumentując niezbędną wiedzę i doświadczenie zamierza skorzystać  
z doświadczenia w zakresie dostaw, w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, w wykazie 
robót budowlanych naleŜy wpisać te dostawy z dopiskiem „dostawy”. 

 
8. Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 8 do SIWZ „Wykaz wykonanych robót 

budowlanych”, na brzmienie określone w załączniku do niniejszego pisma. 
 

9. W rozdz. VI. w pkt. VI.I. SIWZ zmianie ulega ppkt. 26: 
z brzmienia: 
„26. Opis technologii instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

oferowanej przez Wykonawcę opracowany na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 
wraz z załączeniem: 
1) Wykazu WyposaŜenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz 

z załączonymi Kartami Katalogowymi Urządzeń (załącznik nr 13 do SIWZ). 
2) Badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium w odniesieniu do min. 1 

instalacji pracującej według technologii opisanej w przedmiocie zamówienia, 
potwierdzające, Ŝe produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów w oferowanej 
instalacji spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 oraz w § 6 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
(Dz.U.2012.1052). 

3) Próbki membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu 
ofertowym producenta oraz instalacji (na terenie Polski), gdzie została zastosowana do 
biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie 
zamkniętym, równowaŜnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej  
niŜ 20 000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych. 

4) Badań wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzających parametry 
techniczne oferowanej membrany. 

5) Oświadczenia producenta membrany lub oświadczenia Wykonawcy, Ŝe oferowana przez 
Wykonawcę membrana będzie dostępna w terminie min. 10 lat od dnia uruchomienia 
instalacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 

6) Oświadczenia dostawcy technologii lub oświadczenia Wykonawcy, Ŝe oferowane 
rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT.” 

 

na brzmienie: 
„26. Opis technologii instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

oferowanej przez Wykonawcę opracowany na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 
wraz z załączeniem: 
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1) Wykazu WyposaŜenia i Urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz  
z załączonymi Kartami Katalogowymi Urządzeń (załącznik nr 13 do SIWZ). 

2) Próbki membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem w formularzu 
ofertowym producenta oraz instalacji, gdzie została zastosowana do biologicznej 
stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm wydzielonych mechanicznie 
z odpadów komunalnych zmieszanych. 

3) Badań wykonanych przez akredytowane laboratorium potwierdzających parametry 
techniczne oferowanej membrany. 

4) Oświadczenia dostawcy technologii lub oświadczenia Wykonawcy, Ŝe oferowane 
rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT.” 

 

10. Zmianie ulega treść pkt. 3 w rozdz. XIV. „Opis sposobu obliczenia ceny”: 
z brzmienia: 
„Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia (rozdz. III SIWZ) oraz z dokumentacji, jak równieŜ inne niezbędne do wykonania 
zamówienia w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), koszty materiałów 
budowlanych, koszty urządzeń i elementów instalacji określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia, koszty ich dostawy i montaŜu, wszelkie koszty robót przygotowawczych  
i porządkowych, koszty dozoru zaplecza i placu budowy, koszty opracowania wniosku 
i przedłoŜenia go w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, koszty koszty oznakowania robót  
na czas budowy, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  
w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw 
nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą 
powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, koszty związane  
z utrzymaniem dróg dojazdowych do placu budowy, koszty inwentaryzacji powykonawczej, 
koszty rozruchu technologicznego, koszty badania produktu (stabilizatu) oraz koszt szkolenia 
pracowników Zamawiającego itp.” 
 
na brzmienie: 
„Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia (rozdz. III SIWZ) oraz z dokumentacji, jak równieŜ inne niezbędne do wykonania 
zamówienia w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), koszty materiałów 
budowlanych, koszty urządzeń i elementów instalacji określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia, koszty ich dostawy i montaŜu, wszelkie koszty robót przygotowawczych  
i porządkowych, koszty dozoru zaplecza i placu budowy, koszty opracowania wniosku  
i przedłoŜenia go w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, koszty oznakowania robót na czas 
budowy, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  
ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 
wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w 
związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, koszty związane z utrzymaniem dróg 
dojazdowych do placu budowy, koszty inwentaryzacji powykonawczej, wynagrodzenie za 
przeniesienie praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji powykonawczej, 
wynagrodzenie za przeniesienie praw do zezwalania na wykonywanie zaleŜnych praw 
autorskich do dokumentacji powykonawczej, koszty wywozu, unieszkodliwiania  
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i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, koszty 
rozruchu technologicznego, koszty badania produktu (stabilizatu) oraz koszt szkolenia 
pracowników Zamawiającego itp.” 
 

11. Zmianie ulega treść pkt. 9 w „Formularzu ofertowym”: 
z brzmienia: 
„O świadczam, Ŝe do oferty została załączona próbka oferowanej membrany o wymiarach  
min. 20 cm x 20 cm, której producentem jest: ……………………………………………… 
Załączona membrana została wykorzystana w instalacji (na terenie Polski) do biologicznej 
stabilizacji odpadów biodegradowalnych frakcji do 80 mm w systemie zamkniętym, 
równowaŜnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niŜ 20 000 Mg/rok wydzielonych 
mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych: ……………………………………..………….  
…………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................” 

                                                           (nazwa i lokalizacja instalacji)” 
 

na brzmienie: 
„O świadczam, Ŝe do oferty została załączona próbka oferowanej membrany o wymiarach  
min. 20 cm x 20 cm, której producentem jest: ……………………………………………… 
Załączona membrana została wykorzystana w instalacji do biologicznej stabilizacji odpadów 
biodegradowalnych frakcji do 80 mm z wydzielonych mechanicznie odpadów komunalnych 
zmieszanych: ………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………............
....................................................................................................................................................... 

                                                           (nazwa i lokalizacja instalacji)” 

 
12. W rozdz. XVIII w pkt. 2 dodane zostają lit. h), i), j) o następującej treści: 

h) błąd w dokumentach ujawnionych w trakcie realizacji zamówienia niemoŜliwy do 
zauwaŜenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej 
oferty, 

i) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 
j) zmiany spowodowane zaistnieniem siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z SIWZ. Za siłę wyŜszą uwaŜa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków 
nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyŜszą będzie się uwaŜać 
działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia 
takie jak wojnę, zamieszki, skaŜenie radioaktywne. 

 
13. Zamawiający zmienia treść Projektu umowy stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ 

w następujący sposób: 
 
1) W § 1 zmianie ulega treść ust. 4: 

z brzmienia: 
„Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedłoŜy Zamawiającemu  
do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, 
sporządzony od dnia ………………... do dnia ………..………., który będzie stanowił 
załącznik nr 7 do niniejszej umowy.” 
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na brzmienie: 
„Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy sporządzi i przedłoŜy 
Zamawiającemu w formie papierowej w trzech egzemplarzach harmonogram rzeczowo – 
finansowy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedstawione w Harmonogramie koszty 
poszczególnych elementów powinny być podane w cenach netto i brutto.” 
 

2) W § 1 dodaje się ustęp 5 - 8 o następującym brzmieniu: 
„5. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania Harmonogramu 

zatwierdzi go lub zgłosi do niego uwagi na piśmie.  
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag 

uwzględnić wszystkie uwagi oraz poprawki Zamawiającego. 
7. Wprowadzenie przez Wykonawcę poprawek i uwzględnienie wszystkich uwag 

zgłoszonych przez Zamawiającego, stanowi podstawę do niezwłocznego 
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego. 

8. Zatwierdzony Harmonogram, winien być podpisany przez umocowanych 
przedstawicieli Stron i stanowić będzie załącznik nr 7 do Umowy.” 

 
3) W § 1 zapis dotychczasowego ust. 5 został przesunięty do ust. 9. 

 
4) W § 5 zmianie ulega treść pkt. 26 w następujący sposób: 

z brzmienia: 
„Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostępność membrany zastosowanej  
w przedmiotowej instalacji przez okres min. 10 lat od dnia uruchomienia instalacji. 

 

na brzmienie:  
Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostępność membrany zastosowanej  
w przedmiotowej instalacji przez okres trwania rękojmi tj. 5 lat od dnia uruchomienia 
instalacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 
5) W § 6 zmianie ulega treść ust. 2 w następujący sposób: 

z brzmienia: 
„Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy wynikające z projektów budowlanych (załącznik nr 2 do 
umowy), jak równieŜ inne niezbędne do wykonania zamówienia w szczególności: podatek 
od towarów i usług (VAT), koszty materiałów budowlanych, koszty urządzeń i elementów 
instalacji objętych przedmiotem umowy, koszty ich dostawy i montaŜu, wszelkie koszty 
robót przygotowawczych i porządkowych, koszty dozoru zaplecza i placu budowy, koszty 
oznakowania robót na czas budowy, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, koszty 
związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do placu budowy, koszty opracowania wniosku 
w ramach uzyskania pozwolenia sektorowego, koszty przedłoŜenia wniosku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu, koszty inwentaryzacji powykonawczej, koszty rozruchu 
technologicznego, koszty badania produktu (stabilizatu) oraz koszt szkolenia pracowników 
Zamawiającego itp.” 
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na brzmienie: 
„Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy wynikające z projektów budowlanych (załącznik nr 2 do 
umowy), jak równieŜ inne niezbędne do wykonania zamówienia w szczególności: podatek 
od towarów i usług (VAT), koszty materiałów budowlanych, koszty urządzeń i elementów 
instalacji objętych przedmiotem umowy, koszty ich dostawy i montaŜu, wszelkie koszty 
robót przygotowawczych i porządkowych, koszty dozoru zaplecza i placu budowy, koszty 
oznakowania robót na czas budowy, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, koszty 
związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do placu budowy, koszty opracowania wniosku 
w ramach uzyskania pozwolenia sektorowego, koszty przedłoŜenia wniosku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu, koszty inwentaryzacji powykonawczej, wynagrodzenie za 
przeniesienie praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji powykonawczej, 
wynagrodzenie za przeniesienie praw do zezwalania na wykonywanie zaleŜnych praw 
autorskich do dokumentacji powykonawczej, koszty wywozu, unieszkodliwiania  
i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych,  
koszty rozruchu technologicznego, koszty badania produktu (stabilizatu) oraz koszt 
szkolenia pracowników Zamawiającego itp.” 

 
6) W § 7 zmianie ulega ust. 3 z brzmienia: 

„Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie moŜe przekroczyć 
90% wynagrodzenia przedmiotu zamówienia.” 

 

na brzmienia: 
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie moŜe przekroczyć  
60% wynagrodzenia przedmiotu zamówienia. 

 
7) W § 12 zmianie ulega ust. 21 z brzmienia: 

„Zamawiający określa zgodnie z art. 143a ust. 3 procentową wartość ostatniej części 
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane  
w wysokości 10%.” 

 

na brzmienie: 
„Zamawiający określa zgodnie z art. 143a ust. 3 procentową wartość ostatniej części 
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane  
w wysokości 40%.” 

 
8) W § 15 zmianie ulega treść pkt. 4 z brzmienia: 

„W przypadku, jeśli wyniki prób eksploatacyjnych nie będą zgodne z wymaganymi 
standardami wynikającymi z przepisów prawnych oraz ustalonymi wymogami 
technicznymi i organizacyjnymi, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia 
przyczyny nieprawidłowej pracy instalacji oraz wyeliminowania przyczyny występujących 
niezgodności do czasu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji. Usunięcie 
wszelkich wad i nieprawidłowości winno być potwierdzone badaniami określającymi 
jakość otrzymywanego surowca (stabilizatu).” 
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na brzmienie: 
„W przypadku, jeśli wyniki prób eksploatacyjnych nie będą zgodne z wymaganymi 
standardami wynikającymi z przepisów prawnych oraz ustalonymi wymogami 
technicznymi i organizacyjnymi, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia 
przyczyny nieprawidłowej pracy instalacji oraz wyeliminowania przyczyny występujących 
niezgodności w terminie wyznaczonym w protokole odbioru. Usunięcie wszelkich wad  
i nieprawidłowości winno być potwierdzone badaniami określającymi jakość 
otrzymywanego surowca (stabilizatu).” 

 
9) W § 15 zmianie ulega treść pkt. 5 z brzmienia: 

„Jeśli ponowne próby eksploatacyjne nie wykaŜą wymaganych parametrów, zastosowanie 
będą miały regulacje określone w § 10 umowy w zakresie usuwania wad.” 

 

na brzmienie 
„Jeśli dwie ponowne próby eksploatacyjne nie wykaŜą wymaganych parametrów, 
zastosowanie będą miały regulacje określone w § 10 umowy w zakresie usuwania wad.” 

 
 

10) W § 18 w ust. 2 dodana została lit. j) o następującej treści: 
„za kaŜdy inny niŜ przewidziany w lit. a) – i) przypadek niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy w wysokości 0,05% wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy.” 

 
11) W § 18 dodaje się ust. 6 o następującej treści: 

„Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie ogranicza moŜliwości dochodzenia kar 
umownych z innego tytułu”. 

 
12) W § 18 ust. 2 zmianie ulegają zapisy lit. a), b), c) i e) w następujący sposób: 

z brzmienia: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto 

przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy. 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy 
odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości 
brutto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki liczony od terminu usunięcia wad 
wyznaczonego przez Zamawiającego przy odbiorze albo od upływu terminów 
określonych w § 10 ust. 1 pkt. a) i § 14 ust. 4 niniejszej umowy. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości 
brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

e) za zwłokę w przedłoŜeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego  
w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki liczonej 
od terminu określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 

 

na brzmienie: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto 

przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy. 

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy 
odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości 
brutto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki liczony od terminu usunięcia wad 
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wyznaczonego przez Zamawiającego przy odbiorze albo od upływu terminów 
określonych w § 10 ust. 1 pkt. a) i § 14 ust. 4 niniejszej umowy. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 15% 
wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

e) za opóźnienie w przedłoŜeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego  
w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki liczonej 
od terminu określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 

 
13) W § 18 zmianie ulega zapis ust. 4 z brzmienia: 

„Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane Wykonawcy z naleŜności za 
wykonane usługi.” 

 

na brzmienie: 
„Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane Wykonawcy z naleŜności za 
wykonane roboty. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar 
umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania Umowy. JeŜeli kwota kar umownych przewyŜszy naleŜne wynagrodzenie i/lub 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci kwotę przewyŜszającą 
w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 
i/lub kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy w związku powstaniem 
obowiązku zapłaty kwoty kar umownych. JeŜeli w związku z wystąpieniem kar umownych 
zmniejszy się kwota zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, Wykonawca będzie 
miał obowiązek uzupełnić kwotę zabezpieczenia w terminie 7 dni od powiadomienia go  
o wystąpieniu pomniejszenia zabezpieczenia.” 

 
14) W § 20 dodany zostaje ust. 5 o następującej treści: 

„JeŜeli z uwagi na przedłuŜenie czasu wykonywania przedmiotu umowy, lub ze względu na 
przedłuŜenie okresu gwarancji jakości, niezaleŜnie od przyczyn tego przedłuŜenia, 
zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo 
poręczeniu bankowym wygasłoby przed zakończeniem realizacji umowy lub przed upływem 
okresu związania gwarancją, Wykonawca na 14 dni roboczych przed wygaśnięciem 
takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedłuŜyć termin waŜności zabezpieczenia w formie 
gwarancji/ poręczenia oraz przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks bądź nową 
gwarancję/ poręczenie na przedłuŜony okres realizacji umowy lub obowiązywania 
gwarancji albo wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu.” 

 
15) W § 21 ust. 2 dodaje się lit. g), h), i), j) o następującej treści: 

g) zmiana warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji 
inwestycji; 

h) błąd w dokumentach ujawnionych w trakcie realizacji zamówienia niemoŜliwy do 
zauwaŜenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór 
najkorzystniejszej oferty, 

i) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 
j) zmiany spowodowane zaistnieniem siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Za siłę wyŜszą uwaŜa się zdarzenie zewnętrzne, 
którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę 
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wyŜszą będzie się uwaŜać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, 
powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skaŜenie radioaktywne. 

 
16) Wprowadza się § 24 o następującej treści: 

„1. Wykonawca oświadcza, iŜ : 
1) z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej 

/dokumentacji lub którejkolwiek jej części Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego bezwarunkowo i na wyłączność całość przysługujących mu 
autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej/dokumentacji, 
bez dodatkowych oświadczeń woli stron w tym zakresie, w ramach 
Wynagrodzenia określonego w umowie. Równocześnie Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność wszelkich oryginalnych egzemplarzy dokumentacji 
powykonawczej/dokumentacji, które przekaŜe Zamawiającemu stosownie do 
postanowień Umowy. Zamawiający nabywa takŜe prawo do zezwalania na 
wykonanie zaleŜnych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej/ 
dokumentacji, 

2) nie istnieją Ŝadne ograniczenia, które uniemoŜliwiałyby Wykonawcy 
przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej/ 
dokumentacji na Zamawiającego, 

3) autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej/dokumentacji nie 
będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną 
przeniesione na Zamawiającego bez Ŝadnych ograniczeń, 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie będzie dokonane  
z zastrzeŜeniem terminu późniejszego niŜ dzień przekazania dokumentacji 
powykonawczej/dokumentacji Zamawiającemu. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji powykonawczej/dokumentacji będzie mógł korzystać z niej w całości 
lub w części na następujących polach eksploatacji:  
1) zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej 

liczbie w szczególności poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji 
komputerowych, 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, 
3) ekspozycja, 
4) udostępnianie wykonawcom, 
5) wielokrotne wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności, 
6) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 
7) przetwarzanie, 
8) wprowadzanie zmian, 
9) publikowanie części lub całości. 

3. Strony ustalają, iŜ rozpowszechnianie na wyŜej wymienionych polach eksploatacji 
moŜe następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu  
z dziełami innych podmiotów, w tym jako cześć dzieła zbiorowego,  
po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

4. Wynagrodzenie obejmuje równieŜ wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich 
majątkowych do utworów i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie 
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zaleŜnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji 
wskazanych w Umowie oraz własność nośników / egzemplarzy, na których utwory 
utrwalono.  

5. Wykonawca zapewnia, iŜ korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, 
instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania robót nie 
narusza niczyich praw autorskich, ani praw własności przemysłowej. 

6. KaŜdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej/dokumentacji, przekazany 
Zamawiającemu w formie papierowej będzie zawierał oświadczenie osoby wskazanej 
na nim jako twórca, iŜ przeniósł on na Zamawiającego na wyłączność  
i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do 
nie ujawniania ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialności 
odszkodowawczej, z wyjątkiem gdy otrzyma  na to pisemną zgodę Zamawiającego 
lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie  obowiązujących 
przepisów prawa. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza w szczególności,  
iŜ Wykonawca nie będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać informacji 
poufnych samodzielnie lub w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią. Obowiązek 
zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie jest ograniczony w czasie.” 

 
17) Przesunięciu ulega numeracja dotychczasowych paragrafów od § 24 do § 27 na § 25  

do § 28. 
 

 
 Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu Nr 61363 – 2014 z dnia 21.03.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2014 r. pod Nr 85561 – 2014.  

 

Załączniki: 

1. Zmodyfikowana na dzień 17.04.2014 r. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU 

inŜ. Edward Ziemski 
 

 


