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ITK. III.271.T.2.2017.ZW Brzesko. 2018.01.23

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamawiający -  Gmina Brzesko -  
reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza zmienia treść SIWZ dot. zamówienia publicznego 
na zadanie: „Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz 
placówki edukacy jnej w miejscowości Mokrzy ska” ogłoszenie w BZP pod nr 502452-N- 
2018 z dnia 2018.01.09

Zakres modyfikacji treści SIWZ jest następujący: 

PKT 6.5

Jest:

Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o załączone 
Przedmiary robót. (Zamawiający zażąda kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy z 
wykonaw cą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Kosztorysy robót są 
niezbędne w celu rozliczenia realizacji robót w przypadku zaniechania przez wykonawcę 
części robót lub w przypadku nienależytego wykonania części przedmiotu zamówienia.) a 
także w; przypadku zlecenia robót zgodnie z art. 144 Ustawy PZP.

Powinno być:

Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o załączone 
Przedmiary robót. (Zamaw iający zażąda kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy z 
wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Kosztorysy robót są 
niezbędne w celu rozliczenia realizacji robót w przypadku zaniechania przez wykonawcę 
części robót lub w przypadku nienależytego wykonania części przedmiotu zamówienia.) a 
także wr przypadku zlecenia robót zgodnie z art. 144 Ustaw y PZP oraz w celu rozliczeń faktur 
częściowych.

PKT. 10.10

Jest:

Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na jedną część zamów ienia.

Powinno być:

Wykonaw ca może złożyć jedną ofertę na jedną część zamówienia. Na każdą część 
zamówienia Wykonaw ca składa ofertę odrębną.
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PKT 11.1.

Jest:

Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32- 
800 Brzesko sekretariat, pokój nr 101

b) termin składania ofert: do dnia 29.01.2018 r., do godz. 10:00 

Powinno być:

Miejsce i termin składania ofert: , /

a) miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51. 32- 
800 Brzesko sekretariat, pokój nr 101

b) termin składania ofert: do dnia 07.02.2018 r., do godz. 10:00

PKT. 11.2

Jest:

Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51,32- 
800 Brzesko, pokój nr 106. Biuro Naczelnika ITK.

b) termin otwarcia ofert: w dniu 29.01.2018 r. o godz. 10:10.

Powinno być:

Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32- 
800 Brzesko, pokój nr 106, Biuro Naczelnika ITK,

b) termin otwarcia ofert: w dniu 07.02.2018 r. o godz. 10:10.

PKT. 12.4

Jest:

Cena oferty winna obejmować wszelkie roboty i prace niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, w7 tym w szczególności wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robót, przy czym dokumenty te należy traktować łącznie. 
Przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji służą do uzupełnienia opisu 
przedmiotu zamów ienia i nie stanowią jedynej podstawy do sporządzenia kosztorysu 
ofertowego.

Powinno być:

Cena oferty winna obejmować wszelkie roboty i prace niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokumentacji projektow ej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, przy czym dokumenty te należy traktować łącznie. 
Przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji służą do uzupełnienia opisu 
przedmiotu zamów ienia i nie stanowią jedy nej podstawy do sporządzenia kosztorysu 
ofertowego.

Uwaga: jeżeli w załącznikach dla części zamówienia nie ma dokumentacji projektowej cena 
winna obejmować wszelkie roboty i prace niezbędne do wykonania przedmiotu wynikające z 
pozostałych załączników.

Załącznik do SIWZ nr 8

Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT -  wystawionej w oparciu o protokół końcowego odbioru wykonanych robót, 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Powinno być:

Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT -  wystaw ionej w oparciu o protokół końcowego odbioru wykonanych robót, 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca może po wykonaniu 
robót, których wartość przekroczy 50% wartości przedmiotu zamówienia wystawić fakturę 
częściową. W takiej sytuacji za zgodą zamawiającego może nastąpić rozliczenie częściowe na 
podstaw ie protokołu częściowego odbioru robót.

Załącznik do SIWZ nr 8

Po zakończeniu etapu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości 
odbioru końcowego.

§ 9 pkt 3

Jest:

§ 12 pkt 1.

Jest:



Powinno być:

Po zakończeniu etapu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego/częściowego 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości 
odbioru końcowego/częściowego

§ 12 pkt 3 

Jest:

Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz będący jednocześnie podstawą do ostatecznego 
rozliczenia wykonanych robót.

Powinno być:

Z czynności odbioru końcowego/częściowego zostanie spisany protokół odbioru, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz będący jednocześnie podstawą do 
ostatecznego/częściowego rozliczenia wykonanych robót.

Załącznik do SIWZ nr ó 

Jest:

Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -  budowlanej bez ograniczeń (i)**

Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.) — tj. 
przez co najmniej 1 8 miesięcy brał udział w robotach budow lanych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury

Powinno być:

Kierow nik budowy posiadający uprawnienia budow lane do kierowania robotami 
budow lanymi w specjalności konstrukcyjno -  budowlanej bez ograniczeń (1)**
Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń (1)**
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Załącznik do SIWZ dotyczy część V- Modernizacja C.O. w placówce edukacyjnej w 
miejscowości Mokrzyska

Jest:

Projekt modernizacja C.O. w placówce edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska 

Mokrzyska modernizacja C.O. przedmiar robót 

Powinno być:

Mokrzyska modernizacja C.O. przedmiar robót

Uwaga: Projekt został umieszczony omyłkowo proszę przyjąć tylko przedmiar robót 
(ostatecznie zostało przyjęte inne rozwiązanie z zastosowaniem pomp ciepła).

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. 
Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną 
częścią SIWZ. a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty
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mgr inz. Jerzy Tyrkiel

Otrzymują:
1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu 
1 x strona internetowa Zamawiającego ww.brzesko.pl 
1 x a/a


