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Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej przebudowy i 
rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnicy o docelowej przepustowości 
średniej Qśr = 3600 m3/d i 15 500 RLM  

W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje: 
1.1 Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego kompletnych projektów 

budowlanych uwzględniających wszystkie branże wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami i opracowaniami (w tym pozwolenia wodno-prawnego), 
umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę – przekazanie 
Zamawiającemu w 5 egz w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 
(w formie plików *.pdf lub *.doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi 
typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)) 

1.2 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
1.3 Wykonanie kompletnych projektów wykonawczych w których będą zawarte 

wszystkie opracowania branżowe, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru 
robót i plan „bioz”, –  w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w formie plików *.pdf lub *.doc razem z oryginalnymi plikami 
projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)): 

a) Projekt zagospodarowania terenu. 
b) Projekt konstrukcji i architektura. 
c) Projekt technologiczny. 
d) Projekt instalacji wod-kan i sieci zewnętrzne. 
e) Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA. 
f) inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za 
niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

1.4 Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją 
projektową 

1.5 Obsługę geodezyjną 
1.6 Dostawę i montaż urządzeń i instalacji 
1.7 Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych w pozwoleniu wodno 

prawnym parametrów na wylocie z oczyszczalni ścieków i pozostałych 
„gwarancji procesowych” wymienionych w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym 

1.8 Przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni oraz 
przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni 
w użytkowanie. 

1.9 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie zakończenia robót). 
1.10 Przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni 
1.11 Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony 

zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych 
przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni 
ścieków. 

1.12 Wykonanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instrukcji obsługi 
obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji 
oczyszczalni 
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1.13 Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 4 egz. 
1.14 Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia 
robót projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania końcowego efektu ekologicznego i 
pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca musi je uznać za włączone do zakresu umowy. 
Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty. 
Wykonawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu ekologicznego i zapewnienie 
niezawodności pracy oczyszczalni dla określonej w PFU przepustowości. 

2. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i przebudowy 
oczyszczalni ścieków musi zapewnić, że jakość zrzucanych ścieków po oczyszczeniu 
będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z normami: 

• Polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
/Dz. U. Nr 137, poz. 984/ i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne /Dz. U. Nr 
142, poz. 1591 z póź. zm./. 

• Europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dn. 
21.05.1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem 
nr 98/151/UE z dn. 27.02.1998 r. 

3. Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy i rozbudowy 
(modernizacji) oczyszczalni ścieków w Szczawnicy do przepustowości Qśrd = 3600 m3/d i 
15 500 RLM, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków z całego 
obszaru aglomeracji Szczawnica wg szczegółowych wymagań określonych w PFU i 
pozwoleniu wodnoprawnym. 

3.1 Zakres prac projektowych w ramach zadania obejmuje co najmniej następujące 
działania takie jak: 

1. Zabudowa stacji zlewnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni, połączona z całkowitą 
wymianą urządzeń i dostosowaniem przepustowości węzła do docelowego 
obciążenia. W ramach węzła zostaną wprowadzone procesy płukania i 
odwadniania skratek i piasku. 

3. Modernizacja pompowni, wymiana pomp w pompowni głównej, wraz z 
zabudową piątej jednostki. Wydajność i wysokość podnoszenia pomp dobrana 
do nowych parametrów pracy. 

4. Modernizacja stopnia biologicznego, połączona ze zwiększeniem pojemności, 
wymianą wszystkich urządzeń i dostosowaniem do nowych warunków pracy. 

5. Zabudowa układu wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), 
zapewniająca zasilanie urządzeń oczyszczalni.  

6. Zabudowa nowych urządzeń pomiarowych odpływu oraz obejść 
technologicznych.  

7. Wymiana dmuchaw napowietrzających, połączona z montażem stacji w 
nowym pomieszczeniu oraz modyfikacją układu rozprowadzenia powietrza. 

8. Wymiana układu magazynowania i dozowania koagulantu. 

9. Zaprojektowanie nowego wydzielonego układu stabilizacji osadu. 

10. Wymiana urządzenia do odwadniania osadów wraz z osprzętem. 
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11. Montaż układu transportu i wapnowania (wraz z silosem wapna) osadu 
odwodnionego. 

12. Wykonanie stanowiska – budynku osadu odwodnionego. 

13. Dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni oraz zabudowa 
nowego awaryjnego agregatu prądotwórczego o mocy dostosowanej do 
zwiększonych potrzeb w istniejącym pomieszczeniu wraz z podłączeniem do 
systemu energetycznego oczyszczalni. 

14. Zabudowa systemu biofiltracji powietrza odlotowego z węzła mechanicznego 
oczyszczania ścieków i obróbki piasku i skratek, zbiornika pompowni ścieków, 
prasy odwadniającej, stanowisk kontenerów skratek, piasku i osadu oraz 
wykonanie nowego systemu wentylacji. 

15. Zabudowa systemu CO oczyszczalni wraz z wykonaniem kotłowni. 

16. Wykonanie instalacji do odzysku ciepła z powietrza z dmuchaw, do 
ogrzewania  wody w instalacji c.o. 

17. Wymiana systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb w 
zakresie oczyszczalni, odbioru, wykorzystania i transmisji sygnału z pompowni 
sieciowych i oczyszczalni w Krościenku. 

18. Wykonanie studni wierconej, dla potrzeb socjalnych obsługi. 

19. Wykonanie nowych połączeń technologicznych. 

20. Wykonanie garażu dla pojazdów obsługowych. 

21. Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni oraz terenu. 

22. Remont części socjalno – administracyjnej i zaplecza (wszystkie 
pomieszczenia na oczyszczalni). 

Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o 
stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja 
budowlana wymaga uzgodnienia z Zamawiającym we wszystkich fazach projektowania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych 
rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.  

3.2 Roboty budowlane w ramach zamówienia obejmują wykonanie następujących 
zadań: 
1. Zabudowa stacji zlewnej zgodnej z obowiązującymi przepisami, zgodnie z 

dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 
5.1). 

2. Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni, połączona z całkowitą 
wymianą urządzeń i dostosowaniem przepustowości węzła do docelowego 
obciążenia. W ramach węzła zostaną wprowadzone procesy płukania i 
odwadniania skratek i piasku, zgodnie z dokumentacją projektową i 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 5.2). 

3. Modernizacja pompowni, wymiana pomp w pompowni głównej, wraz z 
zabudową piątej jednostki. Wydajność i wysokość podnoszenia pomp dobrana 
do nowych parametrów pracy, zgodnie z dokumentacją projektową i 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 5.3). 

4. Modernizacja stopnia biologicznego, połączona ze zwiększeniem pojemności, 
wymianą wszystkich urządzeń i dostosowaniem do nowych warunków pracy, 
zgodnie z dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
(część I pkt. 5.4). 

5. Zabudowa układu wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), 
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zapewniająca zasilanie urządzeń oczyszczalni, zgodnie z dokumentacją 
projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 5.5).  

6. Zabudowa nowych urządzeń pomiarowych odpływu oraz obejść 
technologicznych, zgodnie z dokumentacją projektową i Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 5.6).  

7. Wymiana dmuchaw napowietrzających, połączona z montażem stacji w 
nowym pomieszczeniu oraz modyfikacją układu rozprowadzenia powietrza, 
zgodnie z dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
(część I pkt. 5.7). 

8. Wymiana układu magazynowania i dozowania koagulantu, zgodnie z 
dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 
5.8). 

9. Wymiana urządzenia do odwadniania osadów wraz z osprzętem, zgodnie z 
dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 
5.10). 

10. Montaż układu transportu i wapnowania (wraz z silosem wapna) osadu 
odwodnionego, zgodnie z dokumentacją projektową i Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 5.11). 

11. Wykonanie stanowiska – budynku osadu odwodnionego, zgodnie z 
dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 
5.12). 

12. Dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni oraz zabudowa 
nowego awaryjnego agregatu prądotwórczego o mocy dostosowanej do 
zwiększonych potrzeb w istniejącym pomieszczeniu wraz z podłączeniem do 
systemu energetycznego oczyszczalni, zgodnie z dokumentacją projektową i 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 5.13). 

13. Zabudowa systemu biofiltracji powietrza odlotowego z węzła mechanicznego 
oczyszczania ścieków i obróbki piasku i skratek, zbiornika pompowni ścieków, 
prasy odwadniającej, stanowisk kontenerów skratek, piasku i osadu oraz 
wykonanie nowego systemu wentylacji, zgodnie z dokumentacją projektową i 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 5.14). 

14. Zabudowa systemu CO oczyszczalni wraz z wykonaniem kotłowni, zgodnie z 
dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 
5.15). 

15. Wykonanie instalacji do odzysku ciepła z powietrza z dmuchaw, do 
ogrzewania wody w instalacji c.o, zgodnie z dokumentacją projektową (w 
zakresie przygotowania instalacji sprężonego powietrza oraz ogrzewania 
oczyszczalni – kołnierze, rezerwa miejsca, itp., bez dostawy i montażu 
samych wymienników) 

16. Wymiana systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb w 
zakresie oczyszczalni, odbioru, wykorzystania i transmisji sygnału z pompowni 
sieciowych i oczyszczalni w Krościenku, zgodnie z dokumentacją projektową i 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 5.16). 

17. Wykonanie studni wierconej, dla potrzeb socjalnych obsługi, zgodnie z 
dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 
5.17). 

18. Wykonanie nowych połączeń technologicznych, zgodnie z dokumentacją 
projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 5.18). 
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19. Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni oraz terenu, zgodnie z 
dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (część I pkt. 
5.20). 

20. Remont części socjalno – administracyjnej i zaplecza (wszystkie 
pomieszczenia na oczyszczalni) – uzupełnienie ubytków w ścianach, sufitach i 
posadzkach po wykonanych pracach, malowanie (część I pkt. 5.21 PFU z 
wyłączeniem wymiany stolarki i wykonania nowych posadzek, chyba że 
będzie to konieczne ze względu na uszkodzenia powstałe w trakcie prac 
budowlanych) 

Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót zapewnił ciągłość pracy oczyszczalni. 

4. Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca, 
który będzie upoważniony do występowania do niezbędnych instytucji w imieniu 
Zamawiającego. 

5. Podczas prowadzenia prac od momentu faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, do 
czasu przekazania nowej oczyszczalni Zamawiającemu, Wykonawca zabezpiecza 
oczyszczanie ścieków i odpowiada za jakość ścieków oczyszczonych. 

Koszty związane z bieżącą obsługą istniejącej oczyszczalni (opłaty środowiskowe, analizy 
ścieków), korzystaniem z energii elektrycznej, oraz zagospodarowania odpadów o kodach: 
19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 poniesie Zamawiający. 

Pozostałe odpady powstałe w wyniku demontażu istniejących obiektów (gruz, złom itp.) 
Wykonawca usunie na własny koszt 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia w ramach umowy przedstawiciela, osoby 
do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać kompetencje w zakresie 
prowadzonych prac przez Wykonawcę, zobowiązana będzie m.in. do: 

- posiadania stałej wiedzy na temat postępu robót i zgodności prowadzonych robót z 
dokumentacją i harmonogramem 
- kontaktu z Zamawiającym, udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego związane z 

realizacją umowy 
- przygotowywania i przekazywania raportów miesięcznych z postępu prowadzonych prac 
- przygotowywania zestawień, raportów na życzenie Zamawiającego 
- prowadzenia spotkań z Zamawiającym, narad, rad budowy 
- obecności podczas ewentualnych kontroli ze strony Instytucji Pośredniczących i 
Zarządzających 

7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania i dostarczania Raportów Miesięcznych z 
realizacji umowy, które będą stanowiły podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, w wersji pisemnej (w 1 egz.) i elektronicznej 
(1 egz.), które powinny zawierać następujące informacje: 

- opis zakresu i rodzaju robót wykonanych, 
- szczegóły wszelkich problemów związanych z robotami wraz z dokumentacją, 
- zbiorcze podsumowanie wykonanych robót, 
- zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, 

projektantów, robotników, 
- wykaz użytego sprzętu, 
- wykres postępu robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 
- kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót, 
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- szczegółowy program robót na następny okres sprawozdawczy, 
- wykaz istotnych wydarzeń, 
- wykaz spraw zaległych, 
- podsumowanie i propozycje, 
- informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 

sporządzanego na okoliczność kontroli, 
- inne, wg życzenia Zamawiającego. 

Wzór sprawozdania zostanie uzgodniony z Zamawiającym w ciągu pierwszego miesiąca od 
podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania raportu miesięcznego za 
dany okres sprawozdawczy (miesięczny) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia tego 
okresu. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji robót 
odpowiednio – dla etapu związanego z projektowaniem – w dniu podpisania umowy oraz dla 
etapów związanych z robotami budowlanymi i rozruchem oczyszczalni najpóźniej w dniu 
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zgłoszenia uwag do harmonogramu przed jego akceptacją. 

9. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 
- organizacji pracy na budowie, 
- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan BIOZ uwzględni fakt równoległej eksploatacji oczyszczalni ścieków podczas 
prowadzenia robót budowlanych.  

10. Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia w ramach zaplecza odrębnego pomieszczenia 
z zapleczem sanitarnym, niezbędną instalacją elektryczną, sanitarną, ogrzewanie, które 
wyposażone będzie w telefon, komputer z dostępem do internetu 

11. Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje aby Wykonawca zapoznał się z terenem 
na którym mają być prowadzone roboty. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich 
niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. 

12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45.23.24.00 – 6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych – projekt i budowa  
45.10.00.00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 



Część III Opis przedmiotu zamówienia 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – Kontrakt 1. 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

45.20.00.00 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45.30.00.00 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45.40.00.00 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71.32.00.00 – 4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

13. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co najmniej na okres 
36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez obie strony 
(długość gwarancji zależeć będzie od gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę w 
ofercie). Gwarancja może obejmować dłuższy czas, zgodnie z zapisami SIWZ i ofertą 
Wykonawcy. Rękojmia za wady fizyczne robót wygasa po upływie 36 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

14. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 10 
Program Funkcjonalno Użytkowy z zastrzeżeniem, że część robót budowlanych określonych 
powyżej nie będzie realizowany w ramach tego zamówienia 

15. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.  

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy, a mają 
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które 
przedstawiono w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 
Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości 
oraz na solidności i fachowości wykonania. Wskazanie przez Zamawiającego w 
dokumentacji  nazw producentów ma charakter przykładowy, ma to ułatwić Wykonawcom 
sporządzenie oferty.  

16. Roboty zamienne: 
15.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i 
wykonywania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu 
zamówienia. 
15.2. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku 
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja: 

- nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na 
zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami 
dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, 
lub 

- powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego 
materiału spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji 
projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w 
dokumentacji projektowej materiału), lub 

- wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu 
realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w 
skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek nie wpłynie na zwiększenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

17. Zamawiający informuje, że zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego mówiące o 
sposobie rozliczenia robót zostają wyłączone ze stosowania.  


