IN.II.272.33.2020

Jasło, 19.03.2021

Modyfikacja siwz nr 4

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:
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) .
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
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) .

DZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Było:
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:
12) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego:
„Przetarg nieograniczony Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg

powiatowych Nr 2510R i 2511R
- nie otwierać przed 26.03.2021 r. godz. 1230
z dodatkowym opisem: „Wycofanie” lub „Zmiana oferty”.
7.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane
następująco:
„Przetarg nieograniczony Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg

powiatowych Nr 2510R i 2511R
- nie otwierać przed 26.03.2021 r. godz. 1230

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18,
38-200 Jasło, w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 34 na parterze budynku do) 26.03.2021 r. do
godziny 12.00.
7) Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 26.03.2021 r. o godz. 1230 w swojej siedzibie (pokój
nr 319).

Powinno być:
1.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:
12) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego:
„Przetarg nieograniczony Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg

powiatowych Nr 2510R i 2511R
- nie otwierać przed 30.03.2021 r. godz. 1230
z dodatkowym opisem: „Wycofanie” lub „Zmiana oferty”.

7.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane
następująco:
„Przetarg nieograniczony Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg

powiatowych Nr 2510R i 2511R
- nie otwierać przed 30.03.2021 r. godz. 1230

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1)

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18,
38-200 Jasło, w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 34 na parterze budynku do) 30.03.2021 r. do
godziny 12.00.

7)

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 30.03.2021 r. o godz. 1230 w swojej siedzibie (pokój
nr 319).
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