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Zmiana treś ci sp ecyfikacj i istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dńa29 sĘcznia2004t. - Prawo zarnówiefipublicznych
(Dz. U. z 20I5e poz. 2164 ze zm.) Zanańający wprowadza zmianę treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia public7rlęgo,
prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego na zadania p.n. "TermomodernŁacja i
remont czterech obiektów kultury w miejscowościach Łaszewo, Jastrzębieo Nowe
Świercryny, Samin".

1. Dokonuje się zmiany zapisów Specyfikacji istotrych waruŃów zamówięnia: - Rozdziału
X Opis sposobu prrygotowania ofert punkt 10.2.3):

Zamańający zasttzega koniecznośó przedłożenia wypełnionych kosztorysów ofertolvych.
Kosżorys ofertowy musi zawięraó wszystkie pozycje i zakres tzęczory zgodnie z
dokumentacją projektową. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosźorysów
ofertowych w szczególności w celu określenia wysokości kosztów kwalifikowanych
przedmiotu zamówienią które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Rozrvoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lŃa2014-2020.'

2. Skreśla się zapis - Rozdziału X Opis sposobu przygotowania ofert punkt 10,2.4):

,,Ieżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych
potwierdzonych protokółem konieczności, których zakres nie przekroczy 50oń uprzedniego
zarnóńenia to Wykonawca zobońązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienię
Zarnańającego udzielone z wolnej ręki ptzy zachowariu tych samych norm standardów,
parametrów i nośników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym."

3. Wprowadza się zapis: -Rozdziału X Opis sposobu prrygotowania ofert punkt t0.2.4):

,,W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek

sytuacji, których nię można było przewidzięó wcześniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zamówienia dodatkowego nie mozna oddzielić od zamówienia podstawowego,

Zamawiający indywidualnie rozpattzy mozliwośó zlecęnia wykonania robót dodatkowych temu

samemu Wykonawcy. Wykonawca nie moze żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli
wykonał prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe.

Ewentualne roboty zamienne zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej umowy
zostaną rozliczonę zaakceptowanym przęz zamawiającego kosztorysem różnicowym, ptzy czym
zmiana umowy w tym zakresie nię moze spowodowaó przekroczenia wysokości wynagrodzęnia

określonego w § 2 ust. 1 umowy stanowiącej załączniknr 5."

4. Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 1 dodaje się zapis



"Wymagani a doty czące robót :

1) wszystkie prace winrry byó zreaLizowane zgodnie zptzepisami, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.Zgodnie z zaleceniami
Inspektora nadzoru,
2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumęntacji określającej przedmiot
zarnóńenia, specyfikacją tecbniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
wymogami niniej szej SIWZ,
3) uffie materiały iwządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć
odpowiednie dopuszczęnia do stosowania w budownictwie i zapev,niających sprawnośó
eksploatacyjną.

4) Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zarnawiający dopuszcza możliwość składania ofert
równoważnych w zakresie urządzen, materiałów, itd. przy czym zastrzega, ze oferowane
zamienniki otaz efekt prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi
parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zahJadano w projekcie. Wykonawca, który
zdecyduje się na ńożęnie oferty równoważnej, musi liczyó się z faktem , iż złniana urządzeń,
materiałów lń rozńązń technicznych na inne może nięść za sobą potrzebę dostosowania
projektu do nowych rozwiązń w niezbędnym zakresie, wyrnagan).m prawem budowlanym i
innymi przepisami z nim związarrymi. W zwiryku z tym istnieje ryzyko poniesienia przez
Wykonawcę ewentualnych kosźów zńązarrych z zastosowanięm innych rozńęń.
UWAGA: Udowodnienie równowżności lezy po stronie Wykonawcy"

W pozostĄm zapisie Specyfikacja istotnych waruŃów zamówienia pozostaje niezmieniona.
Uwzględniając treśó art. 38 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień
publicznych niniejsza zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi
do zmiany treści ogłoszęnia o zamówieniu w BiuleĘnie zamówięń publicznych, a zmiana nie
wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenię zmian w ofeńach wobec czego Zamawiający nie
przedłuża terminu składania ofert.
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