Zambrów, dnia 04.09.2018r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro na realizację robót zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa sali koncertowej przy Państwowej szkole Muzycznej I st. im. W.
Lutosławskiego w Zambrowie współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –
2020, realizowanego w ramach Projektu „Wzrost dostępności do infrastruktury
kultury poprzez budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. Im.
W. Lutostańskiego w Zambrowie.

ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie informuje, że dokonuje zmiany
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1) Rozdział 3 , pkt. 3.7.9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
Polisa dedykowana dla realizacji zamówienia. Wykonawca Robót zobowiązany jest
do ubezpieczenia terenu budowy robót budowlanych będących przedmiotem Umowy z
tytułu szkód, na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości wynagrodzenia brutto podanego
w pkt. C. W Formularzu Oferty Wykonawcy (bez franszyzy redukcyjnej).
Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności:
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a) ubezpieczenie robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego
mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od
ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych,
b) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w
związku z prowadzonymi robotami, w tym z ruchem pojazdów
mechanicznych
c) szkód powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej Umowy za które jest odpowiedzialny Wykonawca Robót.
Okres obowiązywania polisy: od dnia zawarcia niniejszej Umowy do czasu odbioru
końcowego robót (planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego do dnia
31.08.2019r.). W przypadku przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
Wykonawca Robót zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania polisy.
Wykonawca Robót przedstawi Inwestorowi Zastępczemu i/lub Zamawiającemu na
dzień podpisania Umowy kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz
z dowodem jej opłacenia. W sytuacji nie przedstawienia przez Wykonawcę Robót
ubezpieczenia terenu budowy i robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej
Umowy z tytułu szkód w dniu podpisania niniejszej Umowy, Zamawiający wyznaczy
dodatkowy termin na przedłożenie przedmiotowej umowy ubezpieczenia, po upływie
którego może odstąpić od zawarcia Umowy. W przypadku nie dostarczenia przez
Wykonawcę Robót umowy ubezpieczenia terenu budowy i robót budowlanych
będących przedmiotem umowy z tytułu szkód w dodatkowym wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisania Umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Robót i dochodzić odszkodowania. Szkody
powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy za które jest
odpowiedzialny Wykonawca Robót w pierwszej kolejności będą pokrywane z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość szkody
przewyższy kwotę wniesionego przez Wykonawcę Robót zabezpieczenia należytego
wykonania umowy wówczas pokrycie tych szkód nastąpi z polisy ubezpieczeniowej.
Nowa treść:
Polisa dedykowana dla realizacji zamówienia. Wykonawca Robót zobowiązany jest
do ubezpieczenia terenu budowy robót budowlanych będących przedmiotem Umowy z
tytułu szkód, na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości wynagrodzenia brutto podanego
w pkt. C. W Formularzu Oferty Wykonawcy (bez franszyzy redukcyjnej).
Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności:
d) ubezpieczenie robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego
mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od
ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych,
e) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w
związku z prowadzonymi robotami, w tym z ruchem pojazdów
mechanicznych
f) szkód powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej Umowy za które jest odpowiedzialny Wykonawca Robót.
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Okres obowiązywania polisy: od dnia zawarcia niniejszej Umowy do czasu odbioru
końcowego robót (planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego do dnia
31.10.2019r.). W przypadku przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
Wykonawca Robót zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania polisy.
Wykonawca Robót przedstawi Inwestorowi Zastępczemu i/lub Zamawiającemu na
dzień podpisania Umowy kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz
z dowodem jej opłacenia. W sytuacji nie przedstawienia przez Wykonawcę Robót
ubezpieczenia terenu budowy i robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej
Umowy z tytułu szkód w dniu podpisania niniejszej Umowy, Zamawiający wyznaczy
dodatkowy termin na przedłożenie przedmiotowej umowy ubezpieczenia, po upływie
którego może odstąpić od zawarcia Umowy. W przypadku nie dostarczenia przez
Wykonawcę Robót umowy ubezpieczenia terenu budowy i robót budowlanych
będących przedmiotem umowy z tytułu szkód w dodatkowym wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisania Umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Robót i dochodzić odszkodowania. Szkody
powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy za które jest
odpowiedzialny Wykonawca Robót w pierwszej kolejności będą pokrywane z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość szkody
przewyższy kwotę wniesionego przez Wykonawcę Robót zabezpieczenia należytego
wykonania umowy wówczas pokrycie tych szkód nastąpi z polisy ubezpieczeniowej.

2) Rozdział 3, pkt. 3.9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
Dokumentacja i dokumenty o których mowa w pkt. 3.4. - 3.6 i 3.8 SIWZ stanowią
podstawę do wyliczenia ryczałtowej wartości oferty na wykonanie całości zadania.
Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania
inwestycyjnego, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji – z zastrzeżeniem
sytuacji, gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT - w takim wypadku cena brutto
zostanie dostosowana do zmienionej stawki VAT, cena netto umowy pozostaje bez
zmian, lub Zamawiający zrezygnuje z części prac wówczas wynagrodzenie należne
Wykonawcy ulega obniżeniu o wartość niezrealizowanej części przedmiotu
zamówienia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i
innych świadczeń, w tym wynikających z uzasadnionych ze względu na osiągnięcie
celu umowy zmian w dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zamówienia.
Wartość prac, których nie przewidziano w dokumentacji projektowej, a których
konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji robót (chociażby przy
zawarciu umowy nie można było przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów) wliczona jest
w wynagrodzenie ryczałtowe przedstawione przez Wykonawcę w ofercie i nie wpływa
na jego wysokość. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość prac wykonywanych
przez Wykonawcę oraz zwrot kosztów z tym związanych.
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Nowa treść:
Dokumentacja i dokumenty o których mowa w pkt. 3.4. - 3.6 i 3.8 SIWZ stanowią
podstawę do wyliczenia ryczałtowej wartości oferty na wykonanie całości zadania.
Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania
inwestycyjnego, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji – z zastrzeżeniem
sytuacji wskazanych w § 15 pkt. 2.5 Projektu Umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) lub
Zamawiający zrezygnuje z części prac wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy
ulega obniżeniu o wartość niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia.
Wykonawca za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 15 pkt. 2.5 Projektu Umowy nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń, w tym
wynikających z uzasadnionych ze względu na osiągnięcie celu umowy.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość prac wykonywanych przez Wykonawcę
oraz zwrot kosztów z tym związanych.
3) Rozdział 3, pkt 3.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
SIWZ stanowi integralną cześć Umowy i określa wymagania, obowiązki i zakres
odpowiedzialności Wykonawcy. Zakres prac, obowiązki Wykonawcy wskazane w
SIWZ należy stosować i interpretować łącznie z Umową, gdyż dokumenty
uzupełniają się wzajemnie. Zatem jeśli jakiś obowiązek wskazany w SIWZ nie
został przeniesiony do Umowy lub odwrotnie, nie stanowi to Wykonawcy z jego
wykonania
Nowa treść:
SIWZ stanowi integralną cześć Umowy i określa wymagania, obowiązki i zakres
odpowiedzialności Wykonawcy. Zakres prac, obowiązki Wykonawcy wskazane w
SIWZ należy stosować i interpretować łącznie z Umową, gdyż dokumenty
uzupełniają się wzajemnie. Zatem jeśli jakiś obowiązek wskazany w SIWZ nie
został przeniesiony do Umowy lub odwrotnie, nie stanowi to zwolnienia Wykonawcy
z jego wykonania.

4) Rozdział 3, pkt 3.16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust 2 ustawy Pzp, odnoszące się do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone dokumentacją
techniczną (projektową) wymienioną w Załączniku nr 14 do SIWZ.
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Nowa treść:
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust 2 ustawy Pzp, odnoszące się do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone dokumentacją
techniczną (projektową) wymienioną w Załączniku nr 12 do SIWZ.
5) Rozdział 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2019r.
Przez datę wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego
inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz
datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone
podpisaniem przez obie Strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji
zamówienia bez uwag i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie
wykonane (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień
w zakresie gwarancji i rękojmi).

Nowa treść:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2019r.
Przez datę wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego
inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz
datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone
podpisaniem przez obie Strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji
zamówienia bez uwag i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie
wykonane (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień
w zakresie gwarancji i rękojmi).

6) Rozdział 6 pkt. 6.7.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących odpowiednio
Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do SIWZ
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Nowa treść:
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących odpowiednio Załącznik nr 3 oraz
Załącznik nr 4 do SIWZ

7) Rozdział 10 pkt. 10.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
Opakowanie oferty:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach
należy umieścić w zapieczętowanej kopercie. Koperta musi być opatrzona adresem
Zamawiającego, adresem Wykonawcy oraz następującym napisem:
„OFERTA dla Państwowej Szkoły Muzycznej I St. Im. W. Lutosławskiego w
Zambrowie
na realizację inwestycji pn.:
Budowa sali koncertowej przy Państwowej szkole Muzycznej I st.
im. W. Lutosławskiego w Zambrowie
Nie otwierać przed dniem 06.09.2018r. godz. 12.30

Nowa treść:
Opakowanie oferty:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach
należy umieścić w zapieczętowanej kopercie. Koperta musi być opatrzona adresem
Zamawiającego, adresem Wykonawcy oraz następującym napisem:
„OFERTA dla Państwowej Szkoły Muzycznej I St. Im. W. Lutosławskiego w
Zambrowie
na realizację inwestycji pn.:
Budowa sali koncertowej przy Państwowej szkole Muzycznej I st.
im. W. Lutosławskiego w Zambrowie
Nie otwierać przed dniem 11.09.2018r. godz. 12.30
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8) Rozdział 11 pkt. 11.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań pkt.
10.3 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 06.09.2018r. do godz. 12.00.
Ofertę można złożyć osobiście, przesłać za pomocą posłańca, przesyłką pocztową lub
kurierską. Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia
oferty do Szkoły Muzycznej I st. Im. W. Lutosławskiego, Al. Wojska Polskiego 4,
18-300 Zambrów ( sekretariat – pokój numer 8 ) .
Nowa treść:
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań pkt.
10.3 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 11.09.2018r. do godz. 12.00.
Ofertę można złożyć osobiście, przesłać za pomocą posłańca, przesyłką pocztową lub
kurierską. Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia
oferty do Szkoły Muzycznej I st. Im. W. Lutosławskiego, Al. Wojska Polskiego 4,
18-300 Zambrów ( sekretariat – pokój numer 8 ) .

9) Rozdział 11 pkt. 11.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które
odbędzie się w dniu 06.09.2018r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój
numer 8 . Otwarcie ofert jest jawne.
Nowa treść:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które
odbędzie się w dniu 11.09.2018r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój
numer 8 . Otwarcie ofert jest jawne.
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10) Rozdział 13 pkt. 13.3 ppkt. b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
kierowanie na stanowisku kierownika budowy 3 robotami budowlanymi polegającymi
na budowie, remoncie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)
budynków użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł .
W przypadku, gdy budowa, remont lub przebudowa dotyczyła zespołu budynków,
wymagana wartość robót powinna odnosić się do jednego budynku w zespole,
spełniającego kryteria określone przez Zamawiającego powyżej – 5 pkt
Nowa treść:
kierowanie na stanowisku kierownika budowy 3 robotami budowlanymi polegającymi
na budowie, remoncie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)
budynków użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł .
W przypadku, gdy budowa, remont lub przebudowa dotyczyła zespołu budynków,
wymagana wartość robót powinna odnosić się do jednego budynku w zespole,
spełniającego kryteria określone przez Zamawiającego powyżej – 10 pkt
11) Rozdział 14 pkt. 14.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt. 14.4 niniejszej SIWZ, jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
Nowa treść:
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt. 14.5 niniejszej SIWZ, jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
12) Rozdział 18 pkt. 18.9.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia
utrzymać stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w ppkt. 18.8.1. przez czas niezbędny do wykonywania
przez nich tych czynności
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Nowa treść:
Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia
utrzymać stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w ppkt. 18.9.1. przez czas niezbędny do wykonywania
przez nich tych czynności.

13) Rozdział 18 pkt. 18.9.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 18.8.1. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogu,
przeprowadzania kontroli na placu budowy

Nowa treść:
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 18.9.1. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
c) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
d) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogu,
e) przeprowadzania kontroli na placu budowy
14) Rozdział 18 pkt. 18.9.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 18.8.1. - w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
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umowy o pracę osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy
Nowa treść:
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 18.9.1. - w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

15) Rozdział 18 pkt. 18.9.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dotychczasowa treść:
W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w
ppkt. 18.8.1., Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w
wyznaczonym terminie, a w przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę
umowną zgodnie z postanowieniami umownymi.
Nowa treść:
W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w
ppkt. 18.9.1., Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w
wyznaczonym terminie, a w przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę
umowną zgodnie z postanowieniami umownymi.
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16) § 1 pkt. 3.5 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowego opracowanego przez Wykonawcę w
terminie 5 dni od daty podpisania Umowy w rozbiciu na okresy miesięczne, z
podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne – zgodnie z warunkami
opisanymi w pkt. 3.7.8 SIWZ.
Nowa treść:
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowego opracowanego przez Wykonawcę w
terminie 5 dni od daty podpisania Umowy w rozbiciu na okresy miesięczne, z
podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne – zgodnie z warunkami
opisanymi w pkt 3.7.8. SIWZ oraz w pkt. 4.3 § 3 Projektu Umowy.
17) § 2 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2019r.
Przez datę wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego
inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz
datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone
podpisaniem przez obie Strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji
zamówienia bez uwag i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie
wykonane (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień
w zakresie gwarancji i rękojmi).
Nowa treść:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2019r.
Przez datę wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego
inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz
datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone
podpisaniem przez obie Strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji
zamówienia bez uwag i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie
wykonane (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień
w zakresie gwarancji i rękojmi).
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18) Pkt. 6.5 § 3 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Wykonawca powinien prowadzić szczegółową dokumentację budowy w tym dziennik
budowy i udostępniać ją Zamawiającemu i/lub Inwestorowi Zastępczemu oraz innym
upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.
Poprawność wykonania prac powinna być dokumentowana w dzienniku budowy.
Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy
Nowa treść:
Wykonawca powinien prowadzić szczegółową dokumentację budowy w tym dziennik
budowy i udostępniać ją Zamawiającemu i/lub Inwestorowi Zastępczemu oraz innym
upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.
Poprawność wykonania prac powinna być dokumentowana w dzienniku budowy.
Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy (kierowniku robót) oddelegowanym ze strony Wykonawcy.
19) Pkt. 6.21 § 3 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Wykonawca będzie na bieżąco opracowywał wszelkie niezbędne do realizacji robót
budowlanych projekty oraz rysunki (wykonawcze, warsztatowe, inne) w tym
dotyczące przełożenia sieci i zabezpieczeń istniejącej infrastruktury oraz dopełni
wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Nowa treść:
Wykonawca będzie opracowywał wszelkie niezbędne do realizacji robót budowlanych
projekty oraz rysunki (wykonawcze, warsztatowe, inne) dotyczące robót zamiennych
w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia,
przełożenia sieci i zabezpieczeń istniejącej infrastruktury wprowadzonych na wniosek
Wykonawcy oraz dopełni wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
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20) Pkt. 6.26 § 3 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Świadectwa Energetycznego /
charakterystyki energetycznej budynków przez osobę posiadającą do tego
uprawnienia, ale nie będącą bezpośrednio związaną z realizacją inwestycji.
Nowa treść:
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Świadectwa Energetycznego /
charakterystyki energetycznej budynków przez osobę posiadającą do tego
uprawnienia.

21) Pkt. 2.3 § 4 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Nowa treść:
Zamawiający usuwa treść pkt. 2.3 § 4 Projektu Umowy.
22) Pkt. 2.3 § 8 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Funkcję inspektora nadzoru na budowie sprawują:
− …………………………. - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych,
……………………………- inspektor nadzoru robót drogowych,
-

……………………………- inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych,

−
-

………………………….. - inspektor nadzoru robót sanitarnych,
………………………….. - inspektor nadzoru robót elektrycznych.

Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm. (zw.
dalej „ustawą Prawo budowlane”).
Nowa treść:
Funkcję inspektora nadzoru na budowie sprawują:
− …………………………. - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych,
− ………………………….. - inspektor nadzoru robót sanitarnych,
………………………….. - inspektor nadzoru robót elektrycznych.
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Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm. (zw.
dalej „ustawą Prawo budowlane”).

23) Pkt. 4 § 8 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Podmiotem pełniącym nadzór autorski na przedmiotowej inwestycji jest …….
Nowa treść:
Zamawiający usuwa treść pkt. 4 § 8 Projektu Umowy.

24) Pkt. 7.3 lit. k) § 9 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
• jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznacza pisemnie
termin na ich usunięcie, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w
ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 pkt. 3 Umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Wraz z bezskutecznym upływem
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub w przypadku
nieskutecznego usunięcia wad, Zamawiający może:
- odstąpić od Umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej
określonej w § 14 pkt. 2 ppkt. 2a) Umowy
lub
- odebrać przedmiot umowy, jeżeli wady te nie uniemożliwiają
użytkowania obiektu naliczając karę umowną zgodnie z § 14 pkt. 2
ppkt. 4) Umowy.
W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany
przez Strony protokół odbioru zawierający opis wad, informacje o
naliczeniu kar umownych tytułem wadliwego wykonania przedmiotu
umowy
• jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają
korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –
Zamawiający może:
- odstąpić od umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej
określonej w § 14 pkt. 2 ppkt. 2a) Umowy
lub
- ma prawo do obniżenia wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z
uwzględnieniem charakteru tych wad i usterek, oraz naliczając
karę umowną zgodnie z § 14 pkt. 2 ppkt. 5) Umowy.
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W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany
przez Strony protokół odbioru zawierający opis wad oraz informację o
naliczeniu kar umownych tytułem wadliwego wykonania robót
• jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i zdaniem Inwestora
Zastępczego i Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie/
użytkowanie przedmiotu Umowy lub stanowią zagrożenie użytkowania,
Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy
lub żądać powtórnego wykonania robót przez Wykonawcę lub zlecić jego
wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez względu na
związane z tym koszty – z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek.
Nowa treść:
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
• jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznacza pisemnie
termin na ich usunięcie, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w
ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 pkt. 3 Umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Wraz z bezskutecznym upływem
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub w przypadku
nieskutecznego usunięcia wad, Zamawiający może odebrać przedmiot
umowy, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu naliczając
karę umowną zgodnie z § 14 pkt. 2 ppkt. 4) Umowy.
W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany
przez Strony protokół odbioru zawierający opis wad, informacje o
naliczeniu kar umownych tytułem wadliwego wykonania przedmiotu
umowy
•
jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –
Zamawiający może:
- żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 14 pkt. 2
ppkt. 2a) Umowy
lub
- ma prawo do obniżenia wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z
uwzględnieniem charakteru tych wad i usterek, oraz naliczając
karę umowną zgodnie z § 14 pkt. 2 ppkt. 5) Umowy.
W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany
przez Strony protokół odbioru zawierający opis wad oraz informację o
naliczeniu kar umownych tytułem wadliwego wykonania robót
•
jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i zdaniem Inwestora
Zastępczego i Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie/
użytkowanie przedmiotu Umowy lub stanowią zagrożenie użytkowania,
Zamawiający może:
- odstąpić od Umowy obniżając odpowiednio wynagrodzenie o wartość
niewykonanych prac lub wykonanych nienależycie i żądać zapłaty kary
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umownej określonej w § 14 pkt 2 ppkt 2a) Umowy, żądać powtórnego
wykonania robót przez Wykonawcę lub zlecić jego wykonanie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty
– z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek.
25) Pkt. 5 § 10 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy,
bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, okres
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji – z zastrzeżeniem postanowień ust. 6
niniejszego paragrafu Umowy i postanowień § 15 pkt. 2 ppkt. 5) i ppkt. 6) niniejszej
Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w
czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i
innych świadczeń, w tym wynikających z uzasadnionych ze względu na osiągnięcie
celu Umowy zmian w Dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zamówienia.
Wartość prac, których nie przewidziano w Dokumentacji projektowej, a których
konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji robót (chociażby przy
zawarciu Umowy nie można było przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów) wliczona jest
w wynagrodzenie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy i nie wpływa na
jego wysokość.
Nowa treść:
Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy,
bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, okres
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji – z zastrzeżeniem postanowień § 15 pkt. 2.5
Umowy lub Zamawiający zrezygnuje z części prac wówczas wynagrodzenie należne
Wykonawcy ulega obniżeniu o wartość niezrealizowanej części przedmiotu
zamówienia. Wykonawca, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 15 pkt. 2.5 Umowy
oraz w § 15 pkt. 2.9 Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub
kosztów robót i innych świadczeń, w tym wynikających z uzasadnionych ze względu
na osiągnięcie celu Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość prac
wykonywanych przez Wykonawcę oraz zwrot kosztów z tym związanych.
26) Pkt. 9 § 11 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu może żądać odrębnego fakturowania robót
podzleconych przez Wykonawcę Robót poszczególnym Podwykonawcom
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Nowa treść:
Zamawiający i/lub Inwestor Zastępczy może żądać odrębnego fakturowania robót
podzleconych przez Wykonawcę Robót poszczególnym Podwykonawcom.

27) Pkt. 2 ppkt. 2b) § 14 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak
również za naruszenie przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej,
w szczególności za:
− niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających
znaczenie dla realizacji robót, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach
terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie
adekwatnych działań przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego,
− nieprzekazanie Zamawiającemu lub Inwestorowi Zastępczemu, na każde
pisemne żądanie wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji
związanych z realizacją robót w terminie przez niego wskazanym,
− uniemożliwienie Zamawiającemu lub
Inwestorowi Zastępczemu
wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem prac nad stanem
realizacji niniejszej umowy,
− za brak przedłużenia ważności polisy OC lub brak przedstawienia
dowodu jej opłacenia
− niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - codziennego
pobytu na terenie budowy osób wymienionych w § 5 pkt. 3 Umowy,
− nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji
przedmiotu umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia,
− nieprzedłożenie
do
zaakceptowania
projektu
umowy
o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu
jej zmiany,
− nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
− niezłożenie
dowodów
zapłaty
wynagrodzenia
należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonego w § 10 pkt. 3 Umowy odpowiednio za każdy fakt wystąpienia
zdarzenia, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu Umowy.
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Nowa treść:
za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak
również za naruszenie przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej,
w szczególności za:
− niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających
znaczenie dla realizacji robót, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach
terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie
adekwatnych działań przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego,
− nieprzekazanie Zamawiającemu lub Inwestorowi Zastępczemu, na każde
pisemne żądanie wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji
związanych z realizacją robót w terminie przez niego wskazanym,
− uniemożliwienie Zamawiającemu lub
Inwestorowi Zastępczemu
wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem prac nad stanem
realizacji niniejszej umowy,
− za brak przedłużenia ważności polisy OC lub brak przedstawienia
dowodu jej opłacenia
− niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - codziennego
pobytu na terenie budowy osób wymienionych w § 5 pkt. 3 Umowy,
zgodnie z wymaganiami opisanym w § 5 pkt. 6 Umowy
− nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji
przedmiotu umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia,
− nieprzedłożenie
do
zaakceptowania
projektu
umowy
o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu
jej zmiany,
− nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
− niezłożenie
dowodów
zapłaty
wynagrodzenia
należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonego w § 10 pkt. 3 Umowy odpowiednio za każdy fakt wystąpienia
zdarzenia, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu Umowy.

28) Pkt. 2 ppkt. 4) § 14 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, stwierdzone zostaną wady, które nadają
się do usunięcia, ale nie zostaną one przez Wykonawcę usunięte w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odebrać przedmiot
umowy, obniżając odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają
użytkowania obiektu z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z
pkt. 2 ppkt. b) niniejszego paragrafu Umowy. Podstawą to wyliczenia kwoty o jaką
zostanie obniżone wynagrodzenie będzie kosztorys ofertowy.
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Nowa treść:
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, stwierdzone zostaną wady, które nadają
się do usunięcia, ale nie zostaną one przez Wykonawcę usunięte w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odebrać przedmiot
umowy, obniżając odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają
użytkowania obiektu z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z
pkt. 2 ppkt. 3) niniejszego paragrafu Umowy. Podstawą to wyliczenia kwoty o jaką
zostanie obniżone wynagrodzenie będzie kosztorys ofertowy.
29) Pkt. 2 ppkt. 5) § 14 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, stwierdzone zostaną wady, które nie
nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odebrać przedmiot umowy, obniżając
odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu
z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z pkt. 2 ppkt. b)
niniejszego paragrafu Umowy. Podstawą to wyliczenia kwoty o jaką zostanie
obniżone wynagrodzenie będzie kosztorys ofertowy
Nowa treść:
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, stwierdzone zostaną wady, które nie
nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odebrać przedmiot umowy, obniżając
odpowiednio wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie i z uwzględnieniem
charakteru tych wad i usterek, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu
z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z pkt. 2 ppkt. 3)
niniejszego paragrafu Umowy. Podstawą to wyliczenia kwoty o jaką zostanie
obniżone wynagrodzenie będzie kosztorys ofertowy.

30) Pkt. 2 ppkt. 6) § 14 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, stwierdzone zostaną wady, które nie
nadają się do usunięcia i zdaniem Inwestora Zastępczego i Zamawiającego
uniemożliwiają właściwe korzystanie/ użytkowanie przedmiotu Umowy lub stanowią
zagrożenie użytkowania, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wynagrodzenia
dla Wykonawcy. Zamawiający ma prawo zlecić powtórne wykonania robót innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty.
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Nowa treść:
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, stwierdzone zostaną wady, które nie
nadają się do usunięcia i zdaniem Inwestora Zastępczego i Zamawiającego
uniemożliwiają właściwe korzystanie/ użytkowanie przedmiotu Umowy lub stanowią
zagrożenie użytkowania, Zamawiający może odstąpić od Umowy obniżając
odpowiednio wynagrodzenie o wartość niewykonanych prac lub wykonanych
nienależycie i żądać zapłaty kary umownej określonej w § 14 pkt 2 ppkt 2a) Umowy,
żądać powtórnego wykonania robót przez Wykonawcę lub zlecić jego wykonanie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty – z
tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek. Podstawą to wyliczenia kwoty o jaką
zostanie obniżone wynagrodzenie będzie kosztorys ofertowy.
31) Pkt. 2.9 § 15 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Nowa treść:
Zmiany o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 z uwzględnieniem art. 144 ust. 1a,
1b, 1d oraz 1 e ustawy Pzp.
32) Pkt. 2.10 § 15 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Nowa treść:
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg
podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

33) Pkt. 6.4 § 16 Projektu Umowy, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
Dotychczasowa treść:
w przypadku upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź
wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
Nowa treść:
w przypadku upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź
rzeczywiste zajecie w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części uniemożliwiającej realizację umowy o dane zamówienie
publiczne.
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34) Pkt. 4 CZĘŚĆ F FORMULARZA OFERTY, który stanowi Załącznik nr 1 do
SIWZ
Dotychczasowa treść:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 31.08.2019r.
Przez datę wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji
właściwego inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu

Nowa treść:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 31.10.2019r.
Przez datę wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego
inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
Nową treść SIWZ wraz z Projektem Umowy ( Załącznik nr 11 do SIWZ) oraz Formularzem
Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) z poszczególnymi zmianami, które nastąpiły w w/w
punktach Zamawiający załącza na stronie internetowej.
W celu ułatwienia wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie
wiążąca przy składaniu ofert.
Zamawiający działając na podstawie art. 12 a ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)
dokonuje zmiany ogłoszenia zamieszczonego w BZP i przedłuża termin składania ofert
na dzień 11.09.2018r. godz. 12.00. Termin otwarcia ofert ulega równocześnie zmianie na
dzień 11.09.2018r. na godz. 12.30.
Pozostała treść SIWZ na dzień 04.09.2018r. pozostaje bez zmian.
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