Czechowice – Dziedzice, dnia 12.06.2018 r.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA, OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WRAZ Z TERMINEM SKŁADANIA
OFERT
dotyczy: postępowania nr 13/POIS/JRP/2018 – przetargu niegraniczonego przeprowadzanego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną dalej „Pzp” dla Kontraktu IV: Budowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe;
Cześć 1, Część 2, Część 3.

I. ZMIANA SIWZ
1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4
Warunków Zamówienia w zakresie:

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych

1) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 20.06.2018 r. do dnia
25.06.2018 r.:
a)

SIWZ – pkt. 21 ppkt. 1
ZAMIAST:

Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej
Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, (punkt kancelaryjny na parterze
budynku) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

20.06.2018r.

do godz.

10:00

POWINNO BYĆ:
Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej
Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, (punkt kancelaryjny na parterze
budynku) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

b)

25.06.2018r.

do godz.

10:00

SIWZ – pkt. 23
ZAMIAST:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Szarych Szeregów 2
tel./fax +48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110057
NIP: 652-16-07-392
REGON 072686984
Kapitał zakładowy 51 324 000 zł

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z
o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice - Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze
piętro:
w dniu

20.06.2018r.

o godz.

10:30

POWINNO BYĆ:
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z
o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice - Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze
piętro:
w dniu

25.06.2018r.

o godz.

10:30

c) SIWZ: pkt. 17 ppkt3 zostaje wykreślony zapis:
1.g) w brzmieniu” wyceniony Wykaz Cen,”
1.h) w brzmieniu:
„odpowiednio wypełniony Załacznik nr 4c do IDW stanowiący Wzór wykazu personelu na
potrzeby kryterium oceny ofert odrębnie dla każdej z Części. ”
Otrzymuje nowe nastepujące brzmienie:
„g) odpowiednio wypełniony Załacznik nr 4c do IDW stanowiący Wzór wykazu personelu na
potrzeby kryterium oceny ofert odrębnie dla każdej z Części. „

d) SIWZ: pkt. 17 ppkt2 pppkt. 14) zostaje dodana lit. j):
„Wielkość załącznika dopuszczalnego w wiadomości e-mail to do 20 Mb”.
e) SIWZ: pkt. 27 ppkt. 3 zostaje wykreślony:

3. WAŻNE - Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty i wynikająca ze
zsumowania cen brutto z Wykazów Cen. W Wykazach Cen kwoty podane w
pozycjach dotyczących „Dokumentacji i prac projektowych” Wykonawca winien
oszacować nie drożej niż wynika to z zapisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).
pkt. 27 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cena Oferty jest ceną ryczałtową.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Tomie II
niniejszej SIWZ.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie:
oględzin terenu budowy, uzgodnień, opinii, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym
postanowień Programu Funkcjonalno – Użytkowego i umowy.
Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy
SIWZ i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi
i zauważone nieścisłości.
Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ obejmować wszystkie koszty
związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak np.
koszty projektowania, koszty nadzoru autorskiego, koszty robót przygotowawczych, koszty
utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, koszty
obsługi geologicznej i geodezyjnej, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie
dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów,
wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty
robót wynikających z dokumentacji, a nie uwzględnione w Programie Funkcjonalno Użytkowym).
Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania i
zobowiązania zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami.
Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę równoważnych materiałów i urządzeń pod
warunkiem, że materiały i urządzenia zaproponowane są istotnie równoważne z określonymi w
Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne, podane w Opisie
Przedmiotu Zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje
standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający
dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz parametry użytego materiału lub
urządzenia nie mogą być niższe od podanych jako przykład.

3. SIWZ pkt. 35 ppkt. 1 dodaje się w lit. d zapis:
ZAMIAST:
9.
a)

b)

Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć:
dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby o których mowa w pkt. 9.7.2) B. IDW
wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb
samorządowych;
dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
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c)

umowę cywilno-prawną o której mowa w pkt. 11.7 niniejszej IDW, w odniesieniu do
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została uznana za
najkorzystniejszą;
d) wstępny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w formie zgodnej z wzorem, będącym
załącznikiem do PFU. Po opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu
budowlano-wykonawczego, Wykonawca w terminie do 21 dni licząc od dnia
zaakceptowania przez Zamawiającego projektu, przedłoży celem zatwierdzenia,
aktualizację Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac. Zamawiający
zastrzega sobie czas 10 dni roboczych koniecznych do weryfikacji przedłożonych
materiałów. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzględniać terminy realizacji
przedsięwzięcia wynikające z podpisanej Umowy, etapowanie realizowanych prac oraz
sukcesywne odbieranie i rozliczanie wykonanych robót;
e) dane niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy (w tym informacje dotyczące osób
uprawnionych do zawarcia umowy oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z
realizacją umowy itp.).
POWINNO BYĆ:
9.

Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby o których mowa w pkt. 9.7.2) B.
IDW wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych
izb samorządowych;
b)
dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)
umowę cywilno-prawną o której mowa w pkt. 11.7 niniejszej IDW, w odniesieniu do
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została uznana
za najkorzystniejszą;
d) wypełniony Wykaz Cen w formie zgodnej z wzorem będącym załącznikiem nr 1a do
SIWZ. W Wykazach Cen kwoty podane w pozycjach dotyczących „Dokumentacji i prac
projektowych” Wykonawca winien oszacować nie drożej niż wynika to z zapisów
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).
Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do złożonego Wykazu Cen a Wykonawca
ma obowiązek uwzględnienia zastrzeżeń.
e)
wstępny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w formie zgodnej z wzorem, będącym
załącznikiem do PFU. Po opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu
budowlano-wykonawczego, Wykonawca w terminie do 21 dni licząc od dnia
zaakceptowania przez Zamawiającego projektu, przedłoży celem zatwierdzenia,
aktualizację Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac. Zamawiający
zastrzega sobie czas 10 dni roboczych koniecznych do weryfikacji przedłożonych
materiałów. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzględniać terminy realizacji
przedsięwzięcia wynikające z podpisanej Umowy, etapowanie realizowanych prac oraz
sukcesywne odbieranie i rozliczanie wykonanych robót;
f)
dane niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy (w tym informacje dotyczące
osób uprawnionych do zawarcia umowy oraz osób upoważnionych do kontaktów w
związku z realizacją umowy itp.).
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10.SIWZ: pkt 39:
Załącznik nr 1 a – wykaz cen zostaje zastąpiony przez Załącznik nr 1a do SIWZ stanowiący załącznik nr
3 do umowy – wykaz cen.

11.w zakresie załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy:
a) pkt 4 ppkt3)
ZAMIAST:
3) cena Oferty wynosi łącznie brutto
…………………………………………………………. (słownie:
_____________________________________ PLN) (podana cena wynika ze zsumowania cen
brutto z Wykazów Cen zał. 1a do IDW)
w tym:
a.

za zakres należący do PIM Sp. z o.o.
………………………………………………………….
_____________________________________ PLN),

cena

brutto

w

wysokości
(słownie:

b.

za zakres należący do PWiK Sp. z o.o.
………………………………………………………….
_____________________________________ PLN),

cena

brutto

w

wysokości
(słownie:

c.

za zakres należący do Gminy Czechowice – Dziedzice cena brutto w wysokości
…………………………………….. (słownie: _______________________________ PLN.
POWINNO BYĆ:

4) cena Oferty wynosi łącznie brutto
…………………………………………………………. (słownie:
_____________________________________ PLN) w tym:
a.

za zakres należący do PIM Sp. z o.o.
………………………………………………………….
_____________________________________ PLN),

cena

brutto

w

wysokości
(słownie:

b.

za zakres należący do PWiK Sp. z o.o.
………………………………………………………….
_____________________________________ PLN),

cena

brutto

w

wysokości
(słownie:

c.

za zakres należący do Gminy Czechowice – Dziedzice cena brutto w wysokości
…………………………………….. (słownie: _______________________________ PLN.

b) Zostaje wykreślony pkt. 4 ppkt5)
W brzmieniu: do Oferty załączam wypełnione, wycenione Wykazy Cen;
ZAMIAST:
hasło dostępu do JEDZ złożonego w formie elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany
w IDW: ………………………….
7)
zobowiązuję(emy) się do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w SIWZ;
8)
akceptuję(emy) postanowienia Tomu II SIWZ – Projektu Umowy,
6)

5

akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na
zasadach opisanych w Tomie II SIWZ - Projekcie Umowy i w Tomie III - OPZ);
10) zobowiązuję(my) się do udzielania gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu
zamówienia na zasadach opisanych postanowieniami Tomu II SIWZ – Projektu Umowy, a
oferowany przeze mnie (nas) termin gwarancji jakości wynosi:
36 miesięcy
42 miesięcy
68 miesięcy
54 miesiące
60 miesiące1
(* Wykonawca skreśla niepotrzebne)
W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia czterech z podanych pięciu terminów, Zamawiający
przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nie usuniętych / nie przekreślonych terminów),
9)

11) do oferty dołączam zał. nr 4c Wykaz personelu na potrzeby kryterium oceny ofert,
12) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, pozostaję związany niniejsza ofertą przez okres 60
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
13) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią IDW,
14) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]2,
15) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia,
16) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]3:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

1
2
17) Informujemy, że:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego4
- wybór oferty będzie6 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów i usług:
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego)
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:
……………………………..…………………..zł netto.
18) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]5:

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
4
Wykonawca usuwa niepotrzebne
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
1

2

6

l.p.

Nazwa części zamówienia

Nazwa i adres podwykonawcy
(jeżeli jest znany)

1
2
19)

Oferta została złożona na [.................]6 ponumerowanych stronach.

POWINNO BYĆ:
5) hasło dostępu do JEDZ złożonego w formie elektronicznej na adres Zamawiającego
wskazany w IDW: ………………………….

6) zobowiązuję(emy) się do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w SIWZ;
7) akceptuję(emy) postanowienia Tomu II SIWZ – Projektu Umowy,
8) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na
zasadach opisanych w Tomie II SIWZ - Projekcie Umowy i w Tomie III - OPZ);

9) zobowiązuję(my) się do udzielania gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu
zamówienia na zasadach opisanych postanowieniami Tomu II SIWZ – Projektu Umowy, a
oferowany przeze mnie (nas) termin gwarancji jakości wynosi:
36 miesięcy
42 miesięcy
68 miesięcy
54 miesiące
61 miesiące7
(* Wykonawca skreśla niepotrzebne)

W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia czterech z podanych pięciu terminów,
Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nie usuniętych / nie przekreślonych
terminów),

10) do oferty dołączam zał. nr 4c Wykaz personelu na potrzeby kryterium oceny ofert,
11) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, pozostaję związany niniejsza ofertą przez okres 60
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

12) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią IDW,
13) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]8,
14) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia,
15) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] 9:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

1
2
17) Informujemy, że:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 10
- wybór oferty będzie6 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
Wypełnia Wykonawca.
Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
8 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
9 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
10
Wykonawca usuwa niepotrzebne
6

7

7

odniesieniu do następujących towarów i usług:
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego)
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:
……………………………..…………………..zł netto.
20) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] 11:
l.p.

Nazwa części zamówienia

Nazwa i adres podwykonawcy
(jeżeli jest znany)

1
2

21) Oferta została złożona na [.................]12 ponumerowanych stronach.

12.W załączniku nr 1a do SIWZ (stanowiący załącznik nr 3 do umowy) – wykaz cen zmienia się
brzmienie następującego zdania:

ZAMIAST:
„(….)Za cenę ofertową Wykonawcy uznaje się sumę wartości brutto wyszczególnionych w
Wykazach Cen dla każdego z Zamawiających, odrębnie dla każdej z Części zamówienia.”
POWINNO BYĆ:
„(…)Suma wartości brutto wyszczególnionych w Wykazach Cen dla każdego z Zamawiających,
odrębnie dla każdej z Części zamówienia, powinna być zgodna z ceną ofertową Wykonawcy z
formularza ofertowego. (…)”

Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz ofertą w dotychczasowym
brzmieniu: „Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty po modyfikacji nr 1”.
Załączniki do SIWZ w dotychczasowym brzmieniu: „Załącznik nr 1a do SIWZ – wykaz cen” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie: „Załącznik nr 1a do SIWZ, stanowiący załącznik nr 3 do umowy – wykaz
cen po modyfikacji nr 1”.

13. Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ - w związku ze zmianami w części IV zostaje załączony nowy
formularz.
Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w dotychczasowym brzmieniu:
„Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Załącznik nr 2 do SIWZ –
JEDZ po modyfikacji nr 1”.

11
12

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wypełnia Wykonawca.
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II. TOM II – projekt umowy
a) § 1
Zostaje dodany zapis:
4) Załącznik nr 3 – wykaz cen

b) § 1 ust. 2
ZAMIAST:
W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w
ust. 1 pkt 1) – 3) w stosunku do treści dokumentu Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w dokumencie Umowy, a następnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.

POWINNO BYĆ:
W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w
ust. 1 pkt 1) – 4) w stosunku do treści dokumentu Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w dokumencie Umowy, a następnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.

c) § 14
ZAMIAST:
3.

4.

Przewiduje się płatności dla poszczególnych rodzajów prac i robót ujętych w Wykazie Cen osobno dla
każdego z Podzadań wyszczególnionych w Wykazie Cen w Ofercie Wykonawcy.
(…)
Suma faktur częściowych nie może przekroczyć wartości 90% wynagrodzenia za roboty budowlane
(punkty 2 i 3 Wykazów Cen), a pozostała część zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.
POWINNO BYĆ:

3.

Przewiduje się płatności dla poszczególnych rodzajów prac i robót ujętych w Wykazie Cen lub TER
osobno dla każdego z Podzadań wyszczególnionych w Wykazie Cen.
(…)
5. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć wartości 90% wynagrodzenia za roboty budowlane
(punkty 2 i 3 Wykazów Cen lub TER), a pozostała część zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.
d) § 27 ust. 9
Zostaje dodany zapis:
3) Załącznik nr 3 – wykaz cen

III. PFU:
1) pkt. 2.5 Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla postępowania przetargowego Kontrakt
IV: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze CzechowicDziedzic – Południe. Część 1, Część2, Część 3” – Warunki wykonania i odbioru robót
budowlanych:
a) W WZ 00.00 Wymagania podstawowe, pkt. 7.6.
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ZAMIAST:
„Wypełniony Wykaz Cen jest integralną częścią oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonywany będzie
wybór oferty.”
POWINNO BYĆ:
„Wypełniony Wykaz Cen jest integralną częścią umowy zawartej z Wykonawcą.”

b)
Zostaje wykreślone zdanie:
„Niekompletne wypełnienie Wykazu Cen może być wystarczającym powodem dla odrzucenia oferty.”

IV. ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR Dz.U./S S88 198432-2018-PL
1) Ogłoszenie pkt IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
ZAMIAST:
Data: 20/06/2018
Czas lokalny: 10:00
POWINNO BYĆ:
Data: 25/06/2018
Czas lokalny: 10:00

2) Warunki otwarcia ofert IV.2.7)
ZAMIAST:
Data: 20/06/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice - Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze piętro:
POWINNO BYĆ:
Data: 25/06/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice - Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze piętro:

Pozostałe zapisy SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.
Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.
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