
Kłobuck. dnia 08'02.20l7 r.

Numer sprawy IR.271.001.2017.8M

Do wszystkich Uczestników postępowania nr lR.271.001.20't 7'BM

DztałĄąc na podstawie ań. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.

poz.2164) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamóuienia na

,Irzebudowa drogi gminnej nr 470]03 S ul. Łąkowej na odcinku od uI. 11 Listopado (D|l/ nr

492) tlo uL E. orzeszkov,ej wraz z budową orlwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia rlrogowego w

Kłobucku":

l. Zmlanie ulega zapis Rozdziału XI ust.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

z
''4' Do Wyliczenia ceny służą dokumentacja projektowa załącznik nr 7 do SIWZ wraz z
przedmiarami robót załącznik nr 8 do slwz oraz STW|oRB załącznik nr 9 do SIWZ' Przed
przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegÓłowo zapoznac
Się Z opisem przedmiotu ZamóWienia okreŚlonym w Rozdz' lll niniejszej SIWZ'
Przedmiar robÓt, stanowi materiał pomocniczy t zoslał załączony W celu ułatwienia Wykonawcy
obliczenia ceny oferty' Podane W przedmiarze robÓt podstawy wyceny nalezy traktowaĆ jako
orientacyjne.
4.1. Zamawiąący wymaga podania danych Wyjściowych do kosztorysowania na druku formularza
ofertowego tj. :

Rg [zł]
Kz od M [%]
KpodR+S[%]
ZyskodR+S+Kp[%]
WW' dane do kosztorysowania określone przez Wykonawcę pozostaną Stałe, na okres WaZności
umowyi nie będą podlegały zmianie'"

na

',4' Do Wy]iczenia ceny słuŹą dokumentacja projektowa załącznik nr 7 do slwz wraz z
przedmiarami robót załącznik nr 8 do slwz oraz STW|oRB załącznik nr 9 do slwz' Przed
przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegÓłowo zapoznac
się Z opisem przedmiotu zamóWienia okreŚlonym w Rozdz' lll niniejszej SIWZ'
Przedmiar robÓt' stanowi materiał pomocniazy i zoslał załączony W celu ułatwienia Wykonawcy
obliczenia ceny ofeńy' Podane W przedmiarze robót podstawy Wyceny nalezy traktowac jako
orientacyjne."

2' Zmianie ulega zapis Rozdziałrr X]II ust.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamóu'ieIria,

z
,, 2. Warunki zawarcia umowy

2'1. Zamawiąący WskaŻe Wykonawcy, ktÓrego ofeńa Została Wybrana termin i miejsce podpisania
umowy.

2.2' Umowa Zostanie Zawańa W terminie wyznaczonym przez Zamawiąącego z uwzględnieniem ań'
94 uPzp.



na

2'3' Wykonawca przed podpisaniem umÓW zobowiąZany jest przedłożyc Zamawiającemu w
przypadkU WykonawcÓW WspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamÓWienia _ kopię umowy
regulUjącej WspÓłpracę tych WykonaWcÓW.

2'4' Przed podpisaniern umÓw Wykonawca zobowiązany jest przedłoŻyc Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające, Źe osoby biorące Udział w realizac]i zamówienia posiadają
Wymagane uprawnienia bUdowlane W rozumieniu Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 Września 2014 r' W sprawie samodzielnych funkcji technicznych W

budownictwie (Dz' U' z 2014 r., poz' 1278) poIwierdzone stosownymi decyzjami' o ktÓrych
mowa W art' 12 ust' 2 (Z uwzględnieniem art' 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r' Prawo
budowlane (tekst jedn ' Dz' U ' z 2016 r ', poz' 290) lub odpowiadające Wymaganym Uprawnienia
budoWlane' ktÓre zostały Wydane na podstawie wczeŚniej obowiązUjących przepisÓW (zgodnie z
zapisem ań' 104 Ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne ZaśWiadczenia Właściwej okręgowej
lZby l nŻynierÓW Budownictwa'

2.5' JeŻe|i Wykonawca, ktÓrego oferta została Wybrana' uchyla się od zawarcia umÓW W sprawie
zamÓWienia publicznego lub nie Wnosi Wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy' Zamawiający moŻe Wybrac ofeńę najkorzystniejszą spoŚrÓd pozostałych ofeń, bez
przeprowadzania ich ponownego badania ioceny, chyba Że za]hodząprzesłanki uniewaznienia
postępowania, określone W ań' 93 Ust' 1 uPzp'

Przez uchvlanie sie od zawarcia umowv zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w
czasie i miejscu Wskazanym pŻez ZamawiająCego W celu Zawarcia UmóW'

2'6' W sprawach nieuregu lowanych W niniejszej slWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamÓwień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego'

2.7. osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umÓW Winny posiadac ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania UmÓW' o ile umocowanie to nie będzie wynikac z
dokumentÓW załączonych do prZedłożonej ofeńy'''

,,2. li/arunki zawarcia umowy
2.1. Zamawiąący Wskaże Wykonawcy' którego ofeńa Została Wybrana termin i miejsce

pod pisania umowy.
2'2' umowa zostanie Zawańa W terminie Wyznaczonym przez Zamawiającego Z uwzględnieniem

art. 94 u Pzp.
2'3' Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłozyĆ Zamawiającemu W

przypadku WykonaWcÓW WspÓln]e ubiegających się o udzielÓnie ZamÓWienia _ kopię umowy
regulUjącej WspÓłpracę tych WykonaWcÓW'

2.4' Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłozyc Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające' że osoby biorące udział W realizacji zamÓwienia posiadają
Wymagane uprawnienia budow|ane W rozumieniu Rozporządzenja l\4inistra lnfrastruktury
i RoZWoju z dnia 11 WrzeŚnia 2a14 r' w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz. U. z2014 r., poz. 1278) potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktÓrych
mowa W ań' 12 Ust' 2 (z uwzględnieniem art' 104) ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r' Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r', poz' 290) lub odpowiadające Wymaganym
uprawnienia budowlane, ktÓre zostały wydane na podstawie Wcześniej obowiąZujących
przepisÓW (zgodnie z zapisem ań' 104 ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne
zaŚwiadczenia Właściwej okręgowej lzby lnzynierÓw Budownictwa'

2'5' Wykonawca, ktÓrego ofeńa Zo-stała Wybrana przedłoży zamawiąącemU kosztorys
Uproszczony dotyczący niniejszego ZamÓWienia' Kosztorys powinlen zawierac najwazniejsze
składniki cenotwórcze takie jak: Wańość roboczogodziny, zysku, koSZtÓW pośrednich' ceny
najważniejszych materiałÓW' WańośĆ WW kosztorysu uproszczonego musi byĆ zgodna z
ceną za Wykonanie przedmiotowego zamÓWienia' okreŚloną przez Wykonawcę formularzu
ofeftowym (załącznik nr 1 do slWZ)'

2'6' JeŻeli Wykonawca, ktÓrego ofeńa Została Wybrana, uchyla się od zawarcia umowy W sprawie
ZamÓWienia publicznego lub nie wnosi Wymaganego zabezpieczenia naleŻytego Wykonania
umowy, Zamawiający może Wybrac ofeńę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofeń, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, okreŚlone w ań' 93 ust' 1 uPzp'

Przez uchvlanie sie od zawarcia umowv Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się W

czasie i miejscu Wskazanym przez Zamawiąącego W celu zawarcia umowy



2'7' W sprawach nieuregulowanych W niniejszej slWZ mają zastosowanie pzepisy ustalvy
Prawo zamóWień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2'8' osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy Winny posiadaÓ ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy' o ile umocowanie to nie
będzie wynikaÓ z dokumentóW załączonych do przedłoŹonej ofeńy.''

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąŻe wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego

plsma.


