IN.II.272.33.2020

Jasło, 11.03.2021

Modyfikacja siwz nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę mostu przez rzekę Jasiołkę
wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R.

Na podst. art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) dokonano następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:

DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Było:
3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
1) dokumentacja projektowa – załącznik nr 6 do SIWZ
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ.
Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia
i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić
podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.

Powinno być:

3)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
4) dokumentacja projektowa – załącznik nr 6a do SIWZ
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7a do SIWZ.
Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia
i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić
podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.

Było:
4)

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez
Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany

a)
b)
c)
d)

wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wprowadzenie robót zamiennych będzie możliwe
jeżeli:
są korzystne dla Zamawiającego lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji
przedmiotu umowy,
stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji
projektowej,
pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych
w dokumentacji projektowej,
pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

Powinno być:
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
możliwości wykonania robót zamiennych (rozwiązań optymalizujących tj.: zmniejszających
cenę przedmiotu umowy lub skracających czas wykonania) dotyczących wykonania
posadowienia mostu czy ustroju nośnego, w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową.
Roboty takie muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być
zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia
i ewentualne zmiany decyzji niezbędnych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona
własnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwiązania nie mogą wpłynąć na
wydłużenie terminu wykonania określonego w SIWZ oraz nie mogą powodować wzrostu
ceny za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty
zamienne. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie cen jednostkowych przyjętych
z kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej, przekazanych przez
Wykonawcę przy podpisaniu umowy. Brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte
ze średnich cen rynkowych za okres ich wbudowania (nie wyższe niż przyjęte w zeszytach
SECOCENBUD) .
Było:
5. Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy, lub które pojawiły się
w dokumentacji projektowej na skutek tzw. błędów projektowych (tzw. roboty zaniechane).
Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego na piśmie w porozumieniu
z projektantem. W przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie
wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia
od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi
na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę,
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane
będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych
przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD
(jako średnie) za okres ich wbudowania.
Powinno być:
5. Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień odbioru przepisami, które pojawiły się w dokumentacji projektowej na skutek tzw.
błędów projektowych lub które zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy bądź
porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstąpienia od
całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości
przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu,
obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu
różnicowego, przygotowanego przez Wykonawcę, na podstawie kosztorysu szczegółowego
przekazanego przez Wykonawcę przy podpisaniu umowy. Kosztorys różnicowy musi być
zaakceptowany przez Zamawiającego.

DZIAŁ IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Było:
2.2)c) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem
w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — przynajmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na wykonaniu budowy jednego obiektu mostowego o konstrukcji
płytowo-belkowej o długości całkowitej minimum 30 m.

Powinno być:
2.2)c) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem
w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — przynajmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy (zakres przebudowy
obejmował co najmniej przebudowę podpór i pomostu) jednego obiektu mostowego
o konstrukcji płytowo-belkowej o długości całkowitej minimum 30 m.

DZIAŁ XV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Było:
2.2) tabelę elementów scalonych, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ (tabela będzie służyła do
oceny czy części składowe zamówienia nie wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia);

Powinno być:
2.2) tabelę elementów scalonych, stanowiąca załącznik nr 5a do SIWZ (tabela będzie służyła do
oceny czy części składowe zamówienia nie wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia);

DZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Było:
2. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte przez Wykonawcę w swej ofercie nie
będą stanowić robót dodatkowych. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty w formularzu
oferty – załącznik nr 1 i tabeli elementów scalonych – załącznik nr 5a lub 5b, stanowiącej
integralną część oferty. Cena podana w formularzu oferty powinna wynikać z tabeli
elementów scalonych załączonej do oferty. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy
Zamawiającemu kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej polegającej na
obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek
przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych
odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi,
kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Zamawiający nie
dokona akceptacji kosztorysu szczegółowego jeżeli będzie on niezgodny z tabelą elementów
scalonych.
Powinno być:
2. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte przez Wykonawcę w swej ofercie nie
będą stanowić robót dodatkowych. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty w formularzu
oferty – załącznik nr 1 i tabeli elementów scalonych – załącznik nr 5a, stanowiącej integralną
część oferty. Cena podana w formularzu oferty powinna wynikać z tabeli elementów
scalonych załączonej do oferty. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy
Zamawiającemu kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej polegającej na
obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek
przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych
odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi,
kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Zamawiający nie
dokona akceptacji kosztorysu szczegółowego jeżeli będzie on niezgodny z tabelą elementów
scalonych.

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Było:
5. Tabela elementów scalonych (wzór) – zał. nr 5,
6. Dokumentacja projektowa – zał. nr 6;
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 7;

Powinno być:
5. Tabela elementów scalonych (wzór) – zał. nr 5a,
6. Dokumentacja projektowa – zał. nr 6a;
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 7a;

STAROSTA
Adam Pawluś
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