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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o
którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), na zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych dla zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii
elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie”.
Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje zmiany
treści SWZ w Rozdziale:
Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia ust. 6
Rozdział XI – Termin związania ofertą ust. 1
Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust 1 i ust. 4
Rozdział XIV – Opis sposobu obliczenia ceny ust. 3

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia ust. 6 – brzmienie pierwotne
6. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. W
ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym
przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, tj. między innymi wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i
utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów i
ponoszenie kosztów ich zużycia, koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu a także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.
Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia ust. 6 – brzmienie aktualne
6. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. W
ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w programie
funkcjonalno – użytkowym, audycie energetycznym budynku oraz prace i czynności
pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między
innymi wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza
budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich
zużycia, koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu a
także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.

Rozdział XI – Termin związania ofertą ust. 1 – brzmienie pierwotne
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert, tj. do dnia 10.06.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest
dzień, w którym upływa termin składania ofert.
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Rozdział XI – Termin związania ofertą ust. 1 – brzmienie aktualne
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert, tj. do dnia 12.06.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą
jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i ust. 4 –
brzmienie pierwotne
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 12.05.2021 r. do
godz. 11:15.
4. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu
12.05.2021 r. o godz. 11:30.

Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i ust. 4 –
brzmienie aktualne
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 14.05.2021 r. do
godz. 11:15.
4. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu
14.05.2021 r. o godz. 11:30.

Rozdział XIV – Opis sposobu obliczenia ceny ust. 3– brzmienie pierwotne
3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami
umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować w szczególności koszty
robót przygotowawczych, wszelkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, koszty
związane z ubezpieczeniami, zakładane marże, koszt ryzyk pojawiających się podczas
realizacji zamówienia jakie na obecnym etapie postępowania mogą być zidentyfikowane.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w dokumentacji
projektowej oraz wzorem umowy. Cena ta obejmuje całkowite wynagrodzenie należne
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym jego koszty związane z realizacją
inwestycji, nie ujęte w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej, STWiOR, a niezbędne
do wykonania niniejszej umowy, to jest robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi, pracę
sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; materiałów, urządzeń, koszty wszelkich dostaw i usług,
załadunek, rozładunek, przewóz, wywóz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie,
składowanie, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty
związane z wykonywaniem robót, koszty pośrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie
pozwoleń na wejście lub zajęcie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność, , koordynacja
pracy podwykonawców, koszty obsługi geodezyjnej, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie
roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.),
koszty niezbędnych badań opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty
doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlano montażowych do stanu sprzed
rozpoczęcia robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, , przeprowadzenie
wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy, prób testów, badań,
odbiorów technicznych, uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, aprobat
technicznych, ekspertyz, koszty usunięcia ewentualnych wad w przypadku uszkodzenia
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jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodów, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w
okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych, koszty obsługi gwarancyjnej w okresie
rękojmi i gwarancji, koszty związane z prowadzeniem robót w okresie funkcjonowania
obiektu oraz wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki związane z realizacją
niniejszej umowy niezbędne do jej należytego wykonania.

Rozdział XIV – Opis sposobu obliczenia ceny ust. 3 – brzmienie aktualne
3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami
umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować w szczególności koszty
opracowania dokumentacji projektowej, robót przygotowawczych, wszelkie koszty
związane z realizacją robót budowlanych, koszty związane z ubezpieczeniami, zakładane
marże, koszt ryzyk pojawiających się podczas realizacji zamówienia jakie na obecnym
etapie postępowania mogą być zidentyfikowane. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia wskazanym w dokumentacji zamówienia oraz wzorem umowy.
Cena ta obejmuje całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, w tym jego koszty związane z realizacją inwestycji, nie ujęte w programie
funkcjonalno – użytkowym oraz audycie energetycznym budynku, a niezbędne do
wykonania niniejszej umowy, to jest opracowanie dokumentacji projektowej, robociznę
wraz z kosztami towarzyszącymi, pracę sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; materiałów,
urządzeń, koszty wszelkich dostaw i usług, załadunek, rozładunek, przewóz, wywóz,
likwidacja, utylizacja, magazynowanie, składowanie, wszystkie obowiązujące w Polsce
podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót, koszty pośrednie,
koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwoleń na wejście lub zajęcie terenu, jeśli zaistnieje
taka konieczność, , koordynacja pracy podwykonawców, koszty obsługi geodezyjnej,
podatek
VAT,
ubezpieczenia,
wszelkie
roboty
przygotowawcze,
porządkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań opinii
wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty doprowadzenia miejsca i terenu
robót budowlano montażowych do stanu sprzed rozpoczęcia robót, koszty wykonania
dokumentacji
powykonawczej,
przeprowadzenie
wszelkich
wymaganych
przez
obowiązujące przepisy i normy, prób testów, badań, odbiorów technicznych, uzyskanie
pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, aprobat technicznych, ekspertyz, koszty
usunięcia ewentualnych wad w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii,
przewodów, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie niekorzystnych
warunków atmosferycznych, koszty obsługi gwarancyjnej w okresie rękojmi i gwarancji,
koszty związane z prowadzeniem robót w okresie funkcjonowania obiektu oraz wszystkie
inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki związane z realizacją niniejszej umowy
niezbędne do jej należytego wykonania.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Sporządziła:
Edyta Leśniewska
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