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ZMIANA TREŚCI SIWZ
POSTĘPOWANIE PROWADZONE PN.:

MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.
Na realizację części zamówienia została podpisana Umowa nr RPPM.11.03.00-22-0018/16-00 o
dofinansowanie Projektu: “Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji
Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalisz i Raduń wraz z
modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko,
Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Na podstawie art. 38 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany w treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:

Było:
Pkt 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin wykonania zamówienia: 31 lipiec 2018 roku
Dodatkowo ustala się termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowę w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Jest:
Pkt 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin wykonania zamówienia: 31 października 2018 roku
Dodatkowo ustala się termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowę w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy)

Było:
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§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy ustala się na okres od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2018 r.
Dodatkowo ustala się termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania
umowy.
Dniem zakończenia realizacji umowy jest dzień podpisania końcowego protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym w ust. 3 złożyć Zamawiającemu wykaz
wykonanych robót według cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiający w terminie 7 dni od
złożenia wykazu dokona oceny zaawansowania robót.
Jeżeli w ocenie Zamawiającego wartość poszczególnych robót z kosztorysu ofertowego będzie
znacznie odbiegać od wartości kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy będzie posiadał
wady lub kosztorys ofertowy nie zostanie złożony wartość robót będzie obliczana, jako udział
procentowy w cenie ryczałtowej wynikający z udziału procentowego danej roboty w wartości
kosztorysu inwestorskiego.
Umowa będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem
realizacji robót, zwanym dalej „harmonogramem” określającym terminy realizacji robót z
podziałem na poszczególne roboty określone w kosztorysie ofertowym lub grupy takich robót.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o
którym mowa w ust. 6 opracowany z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego, najpóźniej w
terminie 3 dni przed podpisaniem umowy.
Zamawiający ma prawo nie zatwierdzić przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzeżenia, i przekazać go do ponownej weryfikacji Wykonawcy,
który jest zobowiązany nanieść zgłoszone do harmonogramu uwagi Zamawiającego.
Harmonogram z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu
przez Zamawiającego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę harmonogramu lub poprawionego
harmonogramu w ustalonych terminach Zamawiający ma prawo samodzielnie określić
harmonogram i tak sporządzony harmonogram jest obowiązujący.
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w razie
zaistniałych zmian i przedkładania go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Zmiana harmonogramu, która nie powoduje zmiany postanowień umowy nie wymaga aneksu do
umowy.

Jest:
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
12) Termin realizacji umowy ustala się na okres od daty zawarcia umowy do 31 października
2018 r.
Dodatkowo ustala się termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania
umowy.
13) Dniem zakończenia realizacji umowy jest dzień podpisania końcowego protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
14) Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym w ust. 3 złożyć Zamawiającemu wykaz
wykonanych robót według cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiający w terminie 7 dni od
złożenia wykazu dokona oceny zaawansowania robót.
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15) Jeżeli w ocenie Zamawiającego wartość poszczególnych robót z kosztorysu ofertowego będzie
znacznie odbiegać od wartości kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy będzie posiadał
wady lub kosztorys ofertowy nie zostanie złożony wartość robót będzie obliczana, jako udział
procentowy w cenie ryczałtowej wynikający z udziału procentowego danej roboty w wartości
kosztorysu inwestorskiego.
16) Umowa będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem
realizacji robót, zwanym dalej „harmonogramem” określającym terminy realizacji robót z
podziałem na poszczególne roboty określone w kosztorysie ofertowym lub grupy takich robót.
17) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o
którym mowa w ust. 6 opracowany z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego, najpóźniej w
terminie 3 dni przed podpisaniem umowy.
18) Zamawiający ma prawo nie zatwierdzić przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzeżenia, i przekazać go do ponownej weryfikacji Wykonawcy,
który jest zobowiązany nanieść zgłoszone do harmonogramu uwagi Zamawiającego.
19) Harmonogram z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu
przez Zamawiającego.
20) W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę harmonogramu lub poprawionego
harmonogramu w ustalonych terminach Zamawiający ma prawo samodzielnie określić
harmonogram i tak sporządzony harmonogram jest obowiązujący.
21) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w razie
zaistniałych zmian i przedkładania go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
22) Zmiana harmonogramu, która nie powoduje zmiany postanowień umowy nie wymaga aneksu do
umowy.
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