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MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ    

  

 

 

      Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP pod Nr 552644-N-2018 r. oraz  
na stronie internetowej Zamawiającego (data zamieszczenia – 04.05.2018r.) na zadanie pn. 
Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny” 

 
 
Zamawiający, Gmina Bogatynia, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U.  z 2017r., poz.1579 ze zm.) zawiadamia, że wprowadza 
następujące modyfikacje do SIWZ: 
 
 
 
1. Pkt 8.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania 
umowy.” 
 
Zmiany dotyczące Projektu umowy: 
 
1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 21 dni licząc od dna podpisania umowy. 
Termin przekazania placu budowy traktuje się jako termin rozpoczęcia prac.” 
 
2. § 2 ust.4 pkt 3, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„wystąpienia nadzwyczajnych niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
realizację prac zgodnie z wymaganą przez producenta materiałów technologią wykonywania prac, 
mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac, jeżeli trwają dłużej niż 5 dni;” 
 
3. § 3 ust. 1 pkt 1.11 otrzymuje brzmienie: 
„W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia Zamawiającemu 
harmonogramu rzeczowo – finansowego, obejmującego zakres wykonywanych przez Wykonawcę 
robót z określeniem terminów wykonania robót budowlanych, w ujęciu tabelarycznym w podziale 
miesięcznym – sporządzonego w uzgodnieniu z Zamawiającym.” 
 
4. § 3 ust. 1 pkt 1.13. otrzymuje brzmienie: 
„zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 
i uprawnienia budowlane;” 
 
5. § 3 ust. 1 pkt 1.14 otrzymuje brzmienie: 
„zapewnienie materiałów odpowiadających co do jakości wyrobom dopuszczonym  
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);” 



  

 
6. § 3 ust. 1 pkt. 1.18 otrzymuje brzmienie: 
„wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakończeniu robót;” 
7. § 3 ust. 1 pkt 1.21 otrzymuje brzmienie: 
„opracowywanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i przekazanie jej 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu (po jednym egzemplarzu) na 7 dni przed 
rozpoczęciem odbioru końcowego;” 
 
8. § 3 ust. 1 pkt 1.27 otrzymuje brzmienie: 
„sporządzanie, w razie konieczności, w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramów i zestawień robót 
wymaganych do rozliczenia przedmiotu umowy z jednostkami współfinansującymi wg wzorów 
przekazanych Wykonawcy; 
 
9. § 3 ust. 1 pkt 1.30 otrzymuje brzmienie: 
„przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób wykonanych sieci i instalacji wraz z ich uruchomieniem;” 
 
10. § 3 ust. 2 pkt 2.3. otrzymuje brzmienie: 
„przekazanie placu budowy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;” 
 
11. § 3 ust. 2 pkt 2.4. otrzymuje brzmienie: 
„zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego;” 
 
12. § 5 ust. 2, zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: 
„Ogólna wartość wynagrodzenia za roboty wykonanie w roku 2018 nie może przekroczyć kwoty, jaką na 
realizację przedmiotu umowy Zamawiający przeznaczył w budżecie Gminy na rok 2018, tj. kwoty 
4.250.000,00zł brutto.” 
 
13. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy.” 
 
14. W § 6 dodaje się punkt jako ust. 5 w brzmieniu: 
„Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni licząc od chwili ich 
rozpoczęcia.” 
Tym samym zmianie ulega numeracja pozostałych jednostek redakcyjnych w tym paragrafie. 
Skreśla się także ust. 13. 
 
15. § 6 ust. 9 (po uwzględnieniu zmiany numeracji wynikającej z poprzedniej modyfikacji) otrzymuje 
brzmienie: 
„Co najmniej na 7 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności dziennik budowy, kompletną dokumentację powykonawczą: 
- geodezyjną; 
- geotechniczną; 
- jakościową na wbudowane materiały (świadectwa jakości, certyfikaty); 
- świadectwa wykonanych prób i badań; 
- książki obmiarowe; 
- końcowy kosztorys powykonawczy ustalający końcową wartość wykonanych prac, będący sumą 
kosztorysów częściowych sporządzonych na potrzeby odbiorów częściowych; 
- zestawienia potwierdzone przez geodetę wykonanych sieci i przyłączy z podaniem długości, średnic rur, 
a w zakresie drogi - powierzchnie drogi i chodników.” 
 
15. § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„za nieterminowe, tj, niezgodne z przedstawionym Zamawiającemu harmonogramem rzeczowo-
finansowym, realizowanie przedmiotu umowy, gdy nieterminowość nie została udokumentowana 
czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, a Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę do realizowania 
przedmiotu umowy zgodnie z ww. harmonogramem – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto za pozycję harmonogramu, której dotyczy ww. opóźnienie, za każdy dzień zwłoki po upływie 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w ww. wezwaniu.” 
 
16. § 7 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
„za wynikającą z zawinionego działania Wykonawcy utratę przez Zamawiającego dofinansowania 
realizacji przedmiotu umowy ze środków zewnętrznych – do wysokości utraconego dofinansowania 
(kwota dofinansowania – 7.203.394,49zł).” 
 
17. W § 7 skreśla się ust.4. 



  

 
18. W § 13 skreśla się ust. 5. Tym samym ust. 6 otrzymuje numer 5. 

 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i należy stosować ja odpowiednio. 

   

                                                                                                            W imieniu Zamawiającego 
 
Z-ca Burmistrza 
mgr inż. Monika Oleksak 

 

 
Otrzymują: 

1. zamieszczono - strona internetowa www.bogatynia.pl 
2. aa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bogatynia.pl/


  

 


