
Piaski: Rozbudowa i przebudowa istniejącego przedszkola 
w Piaskach 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5719030, 

faks 065 5719049. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piaski-wlkp.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa istniejącego 

przedszkola w Piaskach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa i przebudowa istniejącego przedszkola w Piaskach Zakres robót 

obejmuje m.in. 1.1 Rozbudowa budynku przedszkola a) roboty ziemne b) ławy fundamentowe wraz z izolacją c) 

ściany konstrukcyjne i wieńce d) kominy wentylacyjne e) konstrukcja dachu f) strop podwieszany g) okna i 

podokienniki h) drzwi wewnętrzne i) drzwi zewnętrzne j) ścianki działowe k) tynki wewnętrzne l) malowanie ł) 

podłoŜa i posadzki m) elewacja zewnętrzna n) budowa schodów zewnętrznych o) opaska wokół budynku p) 

platforma dla niepełnosprawnych 1.2. Przebudowa istniejącego budynku przedszkola a) piwnica: stopa 

fundamentowa poz. 6.6, słup, podciągi Ŝelbetowe i stalowe, schody, okna, drzwi, ścianki działowe, tynki, 

obudowy podciągów, malowanie, posadzki, b) parter: słupy, podciągi Ŝelbetowe i stalowe, schody, strop 

podwieszany, okna podawcze, drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, ścianki działowe, tynki, obudowy 

podciągów, malowanie, posadzki c) poddasze - rozbiórka stropu, podciągi stalowe, okna dachowe, drzwi 

wewnętrzne, ścianki działowe, tynki, obudowy podciągów, malowanie, posadzki, elewacja zewnętrzna d) 

przebudowa schodów zewnętrznych 1.3 Przyłącze kanalizacyjne 1.4. Przyłącze wodociągowe 1.5. Wewnętrzna 

instalacja sanitarna 1.6. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej 1.7. Instalacja C.O. 1.8. Instalacja 

wentylacji 1.9. Roboty elektryczne: rozdzielnia elektryczna, instalacja gniazd 230 V w piwnicy, parterze, piętrze i 

części dobudowywanej, instalacja oświetleniowa, wykonanie WLZ od ZKP do tablicy T1, wykonanie WLZ od 

tablicy T1 do tablicy T2, połączenie wyrównawcze, przyłącze energetyczne, przebudowa, instalacja odgromowa, 
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pomiary 2. Nomenklatura CPV: 45.21.41.00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów 

budowlanych 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i 

kanalizacyjne 45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie 

budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawierają: a) kosztorys ślepy branŜa budowlana- załącznik nr 8 do SIWZ b) projekt budowlany architektura i 

konstrukcja - załącznik nr 9 do SIWZ c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branŜy budowlanej - 

załącznik Nr 10 do SIWZ d) przedmiar robót branŜa sanitarna - załącznik nr 11 do SIWZ e) projekt budowlany 

branŜy sanitarnej - załącznik nr 12 do SIWZ f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branŜy 

sanitarnej - załącznik Nr 13 do SIWZ g) przedmiar robót branŜa elektryczna - załącznik nr 14 do SIWZ h) 

projekt budowlany branŜy elektrycznej - załącznik nr 15 do SIWZ i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót branŜy elektrycznej - załącznik Nr 16 do SIWZ j) projekt budowlany - przebudowa przyłączy wody i 

kanalizacji sanitarnej - załącznik Nr 17 do SIWZ k) projekt budowlany - wentylacja - załącznik Nr 18 do SIWZ l) 

projekt organizacji ruchu - załącznik Nr 19 do SIWZ Roboty naleŜy wykonać zgodnie obowiązującym prawem 

budowlanym, normami i przepisami. Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do dokonania wizji 

lokalnej na przyszłym placu budowy. Zamawiający oświadcza, Ŝe roboty będą prowadzone przy czynnym 

obiekcie 4. Zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji budowlanej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, będące przedmiotem 

zamówienia słuŜą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zamówienie naleŜy wykonać z 

materiałów wskazanych w dokumentacji lub równowaŜnych. 5. Dopuszcza się uŜycie tylko tych materiałów, 

które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć 

oryginały dokumentów na Ŝądanie Zamawiającego. 6. Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji 

będą stałe 7. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 8. 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z: a) Obsługą geodezyjną (wytyczenie, szkice i mapy inwentaryzacji 

powykonawczej) b) Sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia c) Urządzeniem i 

zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem przed dostępem osób postronnych. d) 

Ubezpieczeniem budowy do wysokości przedmiotowego zamówienia. e) Odtworzeniem i przywróceniem do stanu 

pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane. f) Wykonaniem wymaganych 

obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych g) Zgłoszeniem do 

wszystkich jednostek branŜowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie 

realizowanego zadania inwestycyjnego. h)Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a 

wynikających z winy Wykonawcy. i) Dostarczeniem niezbędnych dokumentów umoŜliwiających uzyskanie 

pozwolenia na uŜytkowanie j) Ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku 

z realizacją zamówienia / np. koszty zajęcia pasa drogowego/. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 

45.23.13.00-8. 

Page 2 of 8Przesyłanie ogłoszeń

2011-10-31http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=ZP-400&strona=6



II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł. 

(słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca złoŜy: a)Oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca złoŜy: a) wykaz robót budowlanych - wzór 

stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone, tj. wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy lub remontu 

obiektu uŜyteczności publicznej wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków lub znajdującego się w 

strefie ochrony konserwatorskiej ( naleŜy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 

wyŜszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 

gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi 

pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz 
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inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji: za budynek uŜyteczności publicznej 

uznaje się takŜe budynek biurowy lub socjalny) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości ( brutto ) 

nie niŜszej niŜ 800 000,00 zł.  

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca złoŜy: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o 

podstawie dysponowania tymi osobami - wzór stanowiący załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia 

funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika robót o 

specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektro-energetycznych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 

2006r., Nr 156, poz. 1118 z późń. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) oświadczenie, Ŝe osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca złoŜy: oświadczenie, Ŝe osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca złoŜy: a) informację z banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, tj. posiadają środki finansowe na rachunku lub 

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 300 000,00 zł JeŜeli wykonawca, wykazując 

spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłoŜenia wyŜej 
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wymienionej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 300 

000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert, dotyczącej 

tych podmiotów. b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 1 000 000 zł.  

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy 

przedłoŜyć: 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone  

� 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 dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
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kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b 

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 

kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 

pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
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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 Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Kosztorys ofertowy wraz z tabelą 

elementów scalonych, 3. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisu oferty przez pełnomocnika, 4. Projekt umowy z 

wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ, parafowany przez Wykonawcę 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty będzie moŜliwa w przypadku zmiany 

urzędowej stawki podatku VAT oraz wydłuŜenia terminu budowy wynikającego z : a)szczególnie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie robót budowlanych, b)odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych, c)konieczności usunięcia istotnych wad lub błędów w dokumentacji projektowej 

skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeŜeli uniemoŜliwia to lub istotnie wstrzymuje 
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