Wykaz zmian do zapytania ofertowego oraz załączników
DOKONANE ZMIANY w dniu 24.09.2018 r.
I. Zapytanie ofertowe
1. W całym zapytaniu ofertowym usunięto informację o upublicznieniu ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;
2. Dokonano uspójnienia informacji zawartych w pkt 11 Zapytania ofertowego – pkt 11.1.ii. w zakresie
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Należy złożyć aktualne na dzień składania
oferty oświadczenie oferenta – w oryginale. Dokonano również aktualizacji w pkt 11.1. iv.
3. Uspójniono informacje w pkt 11.4.b.i. i dokonano zmiany w zdaniu „W takim przypadku Oferent
winien przedłożyć wraz z ofertą oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego lub inny dokument
stanowiący dowód na okoliczność dysponowania potencjałem podmiotów trzecich”
4. Uspójniono informacje zawarte w zapytaniu ofertowym w pkt 13.1.r – „Płatność będzie następowała
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z 21 dniowym terminem płatności (…)”
5. Wydłużono termin składania ofert do dnia 05.10.2018 r. (zmiany dokonano w pkt 17 zapytania
ofertowego).
Zapytanie ofertowe zostało zaktualizowane i dodano w nazwie datę aktualizacji.

II. Wzór umowy
1. Dokonano zmiany w ostatnim zdaniu §1 ust. 1 wzoru umowy: „(…) Wykonawca zapoznał się z
udostępnionym projektem budowlanym będącym załącznikiem do wniosku o Pozwolenia na budowę i
nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag.”
2. Dokonano zmiany §1 ust. 2 wzoru umowy: „Umowa obejmuje wykonanie zadania na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym, dokumentacji technicznej, przedmiarach, projekcie budowlanym
będącym załącznikiem do wniosku o Pozwolenia na budowę oraz ofercie Wykonawcy, która jest
załącznikiem do niniejszej Umowy.”
3. Dokonano zmian w §3 pkt. A. ppkt. 1 „Zadanie wykonane zostanie zgodnie z Zapytaniem ofertowym,
ofertą Wykonawcy oraz projektem budowlanym będącym załącznikiem do wniosku o Pozwolenia na
budowę udostępnionym Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonania robót.”
4. Dokonano zmian w §3 pkt. A. ppkt. 3 „Za termin zakończenia Umowy, a tym samym zrealizowania
przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu obioru końcowego bez listy usterek do
usunięcia.”
5. W §3 pkt. A. ppkt. 44 dodano na końcu zdanie „Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady we
wskazanych terminach o ile pozwalają na to warunki techniczne i technologiczne.”
6. Dokonano uspójnienia w §4 pkt 6. – usunięto w pierwszym zdaniu sformułowanie „nie krótszym niż”
7. Dokonano zmiany w §5 pkt. 2 ppkt 3). Obecne brzmienie: „Wykonawca wykonuje roboty budowlane w
sposób rażąco łamiący postanowienia niniejszej umowy i nie dostosowuje się do planu naprawczego
ustalonego z Zamawiającym.”
8. Dokonano zmiany w §5 pkt. 2 ppkt 4). Obecne brzmienie: „Wykonawca opóźnia się 14 dni
kalendarzowych z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad stwierdzonych w trakcie odbioru
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i wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót. Zamawiający zastrzega, że ze względu na
charakter i technologię usunięcia wad termin może być inny i uzgodniony każdorazowo z
Zamawiającym.”
9. We wzorze umowy w §5 pkt 3 dodano ppkt 5): „Zamawiający opóźnia o więcej niż 14 dni należne
Wykonawcy płatności. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest spełnienie przez Wykonawcę
warunków określonych w umowie dla otrzymania płatności oraz wcześniejsze powiadomienie pisemne
przez Wykonawcę o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności
w terminie 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca może zrealizować
uprawnienie do rozwiązania Umowy.”
10. W §5 pkt 5 dokonano zmiany ilości dni na 10.
11. W §7 pkt 2 ppkt 7) wykreślono lit. b)
12. W §8 pkt 4 Wzoru umowy dodano zdanie: „Zamawiający zakończy odbioru w terminie 14 dni od ich
rozpoczęcia.”
13. W §10 pkt 2 Zamawiający dokonał zmiany w ostatnim zdaniu punktu: „W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy odebranej bez listy
usterek do usunięcia.”
Wzór umowy – załącznik nr 6 - został zaktualizowany i dodano w nazwie datę aktualizacji.

III. TPCR - załącznik nr 2
Dokonano zmian w załączniku nr 2 – Tabela Podziału Ceny Ryczałtowej. Zmiany naniesiono kolorem.
Załącznik zaktualizowano i dodatkowo nadano w nazwie datę zmiany.

IV. Ślepy kosztorys – Załącznik nr 5
Dokonano zmian w załączniku nr 5 zgodnie z odpowiedziami udzielonymi do pytań Oferentów. Załącznik
zaktualizowano i dodatkowo nadano w nazwie datę zmiany.

Dodatkowo w odpowiedzi na pytania oferentów:
a.

opublikowano listę pytań i odpowiedzi cz. II_24092018

b. opublikowano SST_20180917
c.

opublikowano SST o nazwie D-05.03.01
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