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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: brak

W ogłoszeniu powinno być: w formie pisemnej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Planowana inwestycja polega na:

zagospodarowaniu terenu dla budowy wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą w



Przytarni, poprzez: • budowie wieży widokowej o wysokości 40m, • budynku obsługi ruchu

turystycznego i edukacji ekologicznej, • parkingu z dojazdem, • ciągu pieszo-rowerowy oraz

wyposażenie w małą architekturą • instalacji oświetlenia i zewnętrznej zasilania budynku •

instalacja zewnętrzna wodociągowa ze studnią o wydajności poniżej 5m3/dobę • instalacja

zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki o poj. 4m3, • montaż

instalacji alarmowej dla WOPR według oddzielnego opracowania (kontakt WOPR: 601 847 142)

• montaż systemu telewizji użytkowej. 2. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiary robót

opracowane na zlecenie Zamawiającego stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 3. Zgodnie

ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony

kodami: 45111291-4, 45232460-4, 45315100-9 4. Wykonawca zobowiązany jest do porównania

zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest

jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w

zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w

pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w STWiOR, a dopiero w następnej

kolejności zastosowane w projekcie oraz przedmiarach robót i dodatkowych opisach. 5. Do

wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w

gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o

parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w STWiOR i dokumentacji

projektowej. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla

Wykonawców wiążące, 6. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń

i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej

PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w

stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w

budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 7. Tam, gdzie na

rysunkach, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót, Projektach

Budowlano - Wykonawczych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie

(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30

ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań

równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje



zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia

oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w

dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu

naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają

jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych

Zamawiającego. 8. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji

projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń,

których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały

przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych

zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w

zastosowanej technologii. 9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do

czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Planowana inwestycja

polega na:  zagospodarowaniu terenu dla budowy wieży widokowej wraz z niezbędną

infrastrukturą w Przytarni, poprzez: • budowie wieży widokowej o wysokości 40m, • budynku

obsługi ruchu turystycznego i edukacji ekologicznej, • parkingu z dojazdem, • ciągu pieszo-

rowerowy oraz wyposażenie w małą architekturą • instalacji oświetlenia i zewnętrznej zasilania

budynku • instalacja zewnętrzna wodociągowa ze studnią o wydajności poniżej 5m3/dobę •

instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki o poj.

4m3, • montaż instalacji alarmowej dla WOPR według oddzielnego opracowania (kontakt

WOPR: 601 847 142) • montaż systemu telewizji użytkowej. UWAGA! Dotyczy montażu

konstrukcji wieży: Projektant dopuszcza podział stalowej konstrukcji wieży widokowej na

segmenty montażowe w ilości max. 6 elementów. Segmenty montażowe muszą być połączone

w całości z zastosowanie połączeń spawanych spoinami czołowymi o odpowiedniej nośności.

2. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiary robót opracowane na zlecenie

Zamawiającego stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 3. Zgodnie ze Wspólnym

Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45232460-4 – roboty sanitarne,

45315100-9 – instalacyjne roboty elektroniczne. 4. Wykonawca zobowiązany jest do



porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności

zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W

przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych

materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w

STWiOR, a dopiero w następnej kolejności zastosowane w projekcie oraz przedmiarach

robót i dodatkowych opisach. 5. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są

użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u certyfikowanych

producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych

nie gorszych niż określone w STWiOR i dokumentacji projektowej. Występujące w

opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. 6.

Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów

odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN

(normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek

posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich

stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

7. Tam, gdzie na rysunkach, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót,

Projektach Budowlano - Wykonawczych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało

wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy,

o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie

materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż

zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i

opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie

gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia

nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i

technologicznych Zamawiającego. 8. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe

podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie

zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą

gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu.

Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi



materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. 9. Wykonawca

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunki zostaną spełnione, gdy: a)

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 1

robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto. Zamawiający wymaga

od wykonawców wskazania w ofercie wykazu robót budowlanych wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty. b) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia

dysponować będzie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, w tym przynajmniej 1 osobę posiadające uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń; (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kwalifikacje zawodowe będą

uznawane zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia



publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami.

W ogłoszeniu powinno być: Warunki zostaną spełnione, gdy: a) Wykonawca wykaże,

iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 1 robotę

budowlaną o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto. Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania wykazu robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty. b) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia

wykaże osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia do wykonywania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do

dysponowania tymi osobami w tym przynajmniej 1 osobę posiadające uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi o specjalności:  konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń; (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kwalifikacje zawodowe

będą uznawane zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej. Zamawiający

wymaga od wykonawców wskazania informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający

wezwie w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia następujących

dokumentów: 1) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1 000 000 zł; 2)

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

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

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -

wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł

brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3)

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym przynajmniej 1 osobę

posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń; (lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów).

W ogłoszeniu powinno być: W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu



Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia

następujących dokumentów: 1) potwierdzających, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1

000 000 zł; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie - wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości

nie mniejszej niż 800 000 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty; 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami, w tym przynajmniej 1 osobę posiadające

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; (lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7



W ogłoszeniu jest: 1) Zamawiający żąda ponadto przed udzieleniem

zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do

złożenia przed podpisaniem umowy, po uprzednim wezwaniu w wyznaczonym

terminie nie krótszym niż 5 dni: a) kosztorysu ofertowego - kosztorys ofertowy

stanowić będzie załącznik do umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

stanowiący podstawę do ustalenia (w oparciu o wzór określony w SIWZ)

wysokość płatności, w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron. b)

harmonogramu realizacji inwestycji – celem potwierdzenia terminów realizacja

poszczególnych etapów zamówienia, harmonogram stanowić będzie załącznik

do umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Wykonawca, w terminie 3

dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.

86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. 1) formularz oferty (zał. nr 1) – wg. zał. wzoru; 2)

oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 2)

– wg. zał. wzoru; 3) dowód wniesienia wadium (zał. nr 3);

W ogłoszeniu powinno być: 1) Zamawiający żąda ponadto przed udzieleniem

zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została wybrana do złożenia przed

podpisaniem umowy, po uprzednim wezwaniu w wyznaczonym terminie nie

krótszym niż 5 dni: a) kosztorysu ofertowego - kosztorys ofertowy stanowić

będzie załącznik do umowy o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiący

podstawę do ustalenia (w oparciu o wzór określony w SIWZ) wysokość

płatności, w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron. b)

harmonogramu realizacji inwestycji – celem potwierdzenia terminów realizacja

poszczególnych etapów zamówienia, harmonogram stanowić będzie załącznik

do umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Wykonawca, w terminie 3

dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.

86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem



oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. 1) formularz oferty (zał. nr 1) – wg. zał. wzoru; 2)

oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr

2) – wg. zał. wzoru; 3) dowód wniesienia wadium (zał. nr 3);

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5.2

W ogłoszeniu jest: 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego

zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści

niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w złożonej ofercie. Istotne

postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 2.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian

postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty na podstawie,

której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1) Termin

realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie udzielania

zamówienia, opisanych w § 2 Istotnych postanowień umowy. 2) Zmiany w

powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację przedmiotu zamówienia, 3) Wynagrodzenie Wykonawcy

określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a)

zmiany stawki urzędowej podatku VAT, b) zmiany zakresu świadczenia usług

przez Wykonawcę – jeśli nastąpi ograniczenie zakresu usług świadczonych

przez Wykonawcę, to należne mu wynagrodzenie zostanie pomniejszone

odpowiednio do zakresu niewykonanych usług. 4) Inne zmiany: a) w zakresie

podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: b) powierzenie

Podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie

Wykonawcy, c) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji

zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach



określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia. d) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie

polegające na zmianie personelu kierowniczego, przy czym nowo

zaproponowani pracownicy personelu kierowniczego muszą posiadać

wymagane w SIWZ uprawnienia na dane stanowisko, e) zmian technologii

wykonywania robót, f) zmiany kolejności wykonywania robót określonej w

harmonogramie. 3. Warunki zmian: 1) inicjowanie zmian – na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmian – prawidłowa

realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie

optymalnych parametrów technicznych i jakościowych, 3) forma zmian –

aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Jeżeli

umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych

terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do

wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania

wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. 1) Jako siły wyższe uznane

zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe,

pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające

istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których

zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 2) Strony

są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w

ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła

wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. 3) W przypadku, gdy

siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10

dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego

postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione

lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma

prawo odstąpić od umowy.



W ogłoszeniu powinno być: 1. Umowa w sprawie realizacji

zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych

zawartych w złożonej ofercie. Istotne postanowienia umowy zawarte

zostały w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje

możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej

umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano

wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1) Termin realizacji

zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności,

których nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia,

opisanych w § 2 Istotnych postanowień umowy: a. przestojów i opóźnień

zawinionych przez Zamawiającego; b. działania siły wyższej (np. klęski

żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego) mającej bezpośredni

wpływ na terminowość wykonania robót; c. wystąpienia niekorzystnych

warunków atmosferycznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji

projektowej warunków geotechnicznych, uniemożliwiających wykonanie

robót oraz odmiennych warunków terenowych w szczególności istnienia

podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych

obiektów budowlanych lub ich pozostałości, przy czym fakt ten musi

mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony

przez inspektora nadzoru; d. Przedłużających się procedur związanych z

wykorzystaniem przez Wykonawców przysługujących im środków

ochrony prawnej; e. ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji

projektowej skutkujących niemożliwością dochowania pierwotnego

terminu realizacji umowy; f. konieczności wykonania robót zamiennych;

g. zmian dokumentacji projektowej. 2) Zmiany w powszechnie

obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu zamówienia, 3) Wynagrodzenie Wykonawcy

określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT, b) zmiany zakresu

świadczenia usług przez Wykonawcę – jeśli nastąpi ograniczenie zakresu



usług świadczonych przez Wykonawcę, to należne mu wynagrodzenie

zostanie pomniejszone odpowiednio do zakresu niewykonanych usług.

4) Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą

Zamawiającego: b) powierzenie Podwykonawcom innej części

zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy, c) zmiana lub

rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych

w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. d) Zamawiający

dopuszcza zmiany w umowie polegające na zmianie personelu

kierowniczego, przy czym nowo zaproponowani pracownicy

personelu kierowniczego muszą posiadać wymagane w SIWZ

uprawnienia na dane stanowisko, e) zmian technologii wykonywania

robót, f) zmiany kolejności wykonywania robót określonej w

harmonogramie. 3. Warunki zmian: 1) inicjowanie zmian – na

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmian –

prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,

zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,

3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności. 4. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości

wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to

zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów

wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego

skutków. 1) Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe,

huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę,

strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia



oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza

zasięgiem i kontrolą układających się stron. 2) Strony są

zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w

ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako

„siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. 3) W

przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu

wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w

umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta

strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez

wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić

od umowy.


