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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5) zmiana umowy
W ogłoszeniu jest: 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) . 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.W ogłoszeniu powinno być: 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 w szczególności: posadowienia mostu, ustroju nośnego mostu,
wyposażenie mostu itp.,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). 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.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26.03.2021, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 30.03.2021, godzina: 12:00
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