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Ogłoszenie nr 500306080-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.

Warszawa:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 654702-N-2018 

Data: 28.11.2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300154,

ul. Franciszka Klimczaka  2, 02-797   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 50

00, e-mail wilanow.wzz@um.warszawa.pl, faks 22 443 50 40. 

Adres strony internetowej (url): www.wilanow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: A. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno–użytkowy, stanowiący załącznik do

SIWZ. Szczegółowe wymagania, założenia i wytyczne zostały zawarte w programie

funkcjonalno–użytkowym. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i

wybuduj budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2,

103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru

autorskiego nad realizacją zamówienia” Obiekt zlokalizowany będzie na terenie Wilanowa, na

działkach o numerze ewidencyjnym 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25. Planuje się budowę

dwukondygnacyjnego budynku żłobka przeznaczonego dla 150 dzieci wraz niezbędną

infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, placami zabaw, ogrodzeniami, zielenią i
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małą architekturą. Powierzchnia całkowita parteru - 1.203,5m² Powierzchnia całkowita piętra -

968,8m² Powierzchnia zabudowy - 1.243,5m² Liczba kondygnacji - 2 Zakres zamówienia

obejmuje: 1. Projekt koncepcyjny; 2. Projekt budowlany (zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 2012 Nr 84 poz. 462 z

późniejszymi zmianami) wraz z uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na

budowę. W ramach projektu należy wykonać projekty przyłączy i sieci zewnętrznych, zgodnie z

ustaleniami warunków technicznych zasilania w media; 3. Wykonanie badań geotechnicznych w

zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 4. Przygotowanie niezbędnych materiałów do

wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu planowanej inwestycji (jeżeli będzie

niezbędna); 5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 120 poz.

1126); 6. Projekt instalacji elektrycznych z uwzględnieniem wytycznych INNOGY Stoen

Operator zawartych w piśmie 30.11.2017r. (ważne dwa lata); 7. Projekt sieci i przyłączy wod. –

kan. z uwzględnieniem wytycznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

zawartych w piśmie z dnia 02.11.2017r.; 8. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej z

uwzględnieniem wytycznych przyłączenia do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa z dnia

22.11.2017r. (ważne 24 miesiące od dnia ich wystawienia); 9. Projekt kanalizacji teletechnicznej

przyłącza do sieci teletechnicznej z uwzględnieniem wytycznych Orange Polska S. A. zawartych

w piśmie z dnia 10.11.2017r.; 10. Projekty wykonawcze we wszystkich branżach; 11. Projekt

zagospodarowania infrastruktury technicznej, terenu zieleni i małej architektury; 12. Projekt

odwodnienia wykopów budowlanych; 13. Projekt wyposażenia technologicznego kuchni z

zapleczem; 14. Projekt wyposażenia budynku w meble, rolety itp. oraz niezbędne urządzenia; 15.

Projekt wnętrz poszczególnych pomieszczeń w zakresie kolorystyki ścian, posadzek itp. (w

uzgodnieniu z Zamawiającym); 16. Specyfikacje materiałowe do wszystkich projektów

branżowych. 17. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i

zagospodarowania terenu na podstawie dokumentacji projektowej; 18. Wyposażenie budynku w

sprzęt p.poż. i wykonanie instrukcji p.poż. na wypadek pożaru; 19. Wykonanie świadectwa

energetycznego budynku po zakończeniu budowy; 20. Wykonanie dokumentacji

powykonawczej; Przedmiot zamówienia obejmuje też między innymi: • wykonanie wycinki

drzew, • sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, • przebudowa drogi

dojazdowej na drogę utwardzoną wzdłuż istniejącego przedszkola do miejsc postojowych od

strony ulicy Flatta, • dokonanie rozruchu urządzeń oraz przeszkolenie w ich obsłudze, •



21.12.2018

3/24

dokonanie kompleksowego przyjęcia obiektu do użytkowania, • zapewnienie pokrycia nadzorów

technicznych prowadzonych przez dostawców, mediów MPWiK, RWE Stoen, itp., •

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budynku i przyłączy, Wykonawca jest zobowiązany

do sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego i dostarczenia go

najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę. Terminy realizacji 1. Termin rozpoczęcia realizacji

umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się

na dzień 31.10.2020 r. Przez termin ten rozumie się wykonanie przedmiotu umowy wraz z

odbiorem końcowym i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, przy czym: 2.1. Termin

przekazania koncepcji architektoniczno - budowlanej - w terminie 1 miesiąca od daty podpisania

umowy. 2.2. Termin przekazania projektu budowlanego do pozwolenia na budowę - w terminie 4

miesięcy od daty podpisania umowy. 2.3. Termin przekazania projektów wykonawczych we

wszystkich branżach – w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy. 2.4. Termin

przekazania projektu przyłączy – w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 2.5. Termin

zakończenia robót budowlanych – do dnia 30.09.2020 r. 2.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego

od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Klauzule

społeczne 1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudniania przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie

prace przy budowie budynku żłobka do stanu surowego, związane bezpośrednio z realizacją

przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej. 2. Prace ogólnobudowlane, których

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie

prace przy budowie budynku żłobka do stanu surowego, określone w dokumentacji projektowej,

wykonywane bezpośrednio na terenie budowy. 3. Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie

składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub

Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, były zatrudnione przez Wykonawcę

albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób,

które wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie każdorazowo na żądanie

Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych.

5. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej w terminie określonym

w Umowie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę,
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Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. Na podstawie kompletnej

wielobranżowej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia powinien powstać obiekt

spełniający wymagania wybranych przepisów związanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017r.

poz. 1332, z późn. zm.); • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 22 września 2015 roku • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002 roku; • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z

2017 r. poz. 736); • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016

r. poz. 1570, z późn. zm.); • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w

sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2009 r. Nr 144 poz.

1182); • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; • Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); • Ustawą Prawo zamówień

publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dla przedmiotu zamówienia będzie przeprowadzone

postępowanie przetargowe celem wyboru wykonawcy robót budowlanych w oparciu o projekty

budowlane i wykonawcze, które są przedmiotem zamówienia przedmiotowego postępowania. •

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, • Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. • Oraz

pozostałe niewymienione a obowiązujące akty prawne B. Termin wykonania zamówienia Termin

zakończenia realizacji umowy: od dnia 31.10.2020 r., przy czym: - przekazanie koncepcji

architektoniczno – budowlanej – w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy, - przekazanie

projektu budowlanego do pozwolenia na budowę - w terminie 4 miesięcy od daty podpisania

umowy, - przekazanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach – w terminie 7

miesięcy od daty podpisania umowy, - przekazanie uzgodnionych projektów przyłączy – w

terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy. - termin zakończenia robót budowlanych – do

dnia 30.09.2020 r. C. Gwarancja Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane
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roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi

kryterium oceny ofert. 

W ogłoszeniu powinno być: A. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno–użytkowy, stanowiący

załącznik do SIWZ. Szczegółowe wymagania, założenia i wytyczne zostały zawarte w programie

funkcjonalno–użytkowym. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i

wybuduj budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2,

103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru

autorskiego nad realizacją zamówienia” Obiekt zlokalizowany będzie na terenie Wilanowa, na

działkach o numerze ewidencyjnym 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25. Planuje się budowę

dwukondygnacyjnego budynku żłobka przeznaczonego dla 150 dzieci wraz niezbędną

infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, placami zabaw, ogrodzeniami, zielenią i

małą architekturą. Powierzchnia całkowita parteru - 1.149,6m², Powierzchnia całkowita piętra

994,0m², Powierzchnia zabudowy - 1.149,6m², Liczba kondygnacji - 2 Zakres zamówienia

obejmuje: 1. Projekt koncepcyjny; 2. Projekt budowlany (zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 2012 Nr 84 poz. 462 z

późniejszymi zmianami) wraz z uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na

budowę. W ramach projektu należy wykonać projekty przyłączy i sieci zewnętrznych, zgodnie z

ustaleniami warunków technicznych zasilania w media; 3. Wykonanie badań geotechnicznych w

zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 4. Przygotowanie niezbędnych materiałów do

wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu planowanej inwestycji (jeżeli będzie

niezbędna); 5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 120 poz.

1126); 6. Projekt instalacji elektrycznych z uwzględnieniem wytycznych INNOGY Stoen

Operator zawartych w piśmie 30.11.2017r. (ważne dwa lata); 7. Projekt sieci i przyłączy wod. –

kan. z uwzględnieniem wytycznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

zawartych w piśmie z dnia 02.11.2017r.; 8. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej z

uwzględnieniem wytycznych przyłączenia do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa z dnia

22.11.2017r. (ważne 24 miesiące od dnia ich wystawienia); 9. Projekt kanalizacji teletechnicznej

przyłącza do sieci teletechnicznej z uwzględnieniem wytycznych Orange Polska S. A. zawartych

w piśmie z dnia 10.11.2017r.; 10. Projekty wykonawcze we wszystkich branżach; 11. Projekt

zagospodarowania infrastruktury technicznej, terenu zieleni i małej architektury; 12. Projekt
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odwodnienia wykopów budowlanych; 13. Projekt wyposażenia technologicznego kuchni z

zapleczem; 14. Projekt wyposażenia budynku w meble, rolety itp. oraz niezbędne urządzenia; 15.

Projekt wnętrz poszczególnych pomieszczeń w zakresie kolorystyki ścian, posadzek itp. (w

uzgodnieniu z Zamawiającym); 16. Specyfikacje materiałowe do wszystkich projektów

branżowych. 17. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i

zagospodarowania terenu na podstawie dokumentacji projektowej; 18. Wyposażenie budynku w

sprzęt p.poż. i wykonanie instrukcji p.poż. na wypadek pożaru; 19. Wykonanie świadectwa

energetycznego budynku po zakończeniu budowy; 20. Wykonanie dokumentacji

powykonawczej; Przedmiot zamówienia obejmuje też między innymi: • wykonanie wycinki

drzew, • sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, • przebudowa drogi

dojazdowej na drogę utwardzoną wzdłuż istniejącego przedszkola do miejsc postojowych od

strony ulicy Flatta, • dokonanie rozruchu urządzeń oraz przeszkolenie w ich obsłudze, •

dokonanie kompleksowego przyjęcia obiektu do użytkowania, • zapewnienie pokrycia nadzorów

technicznych prowadzonych przez dostawców, mediów MPWiK, RWE Stoen, itp., •

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budynku i przyłączy, Wykonawca jest zobowiązany

do sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego i dostarczenia go

najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę. Terminy realizacji 1. Termin rozpoczęcia realizacji

umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się

na dzień 31.10.2020 r. Przez termin ten rozumie się wykonanie przedmiotu umowy wraz z

odbiorem końcowym i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, przy czym: 2.1. Termin

przekazania koncepcji architektoniczno - budowlanej - w terminie 1 miesiąca od daty podpisania

umowy. 2.2. Termin przekazania projektu budowlanego do pozwolenia na budowę - w terminie 4

miesięcy od daty podpisania umowy. 2.3. Termin przekazania projektów wykonawczych we

wszystkich branżach – w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy. 2.4. Termin

przekazania projektu przyłączy – w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 2.5. Termin

zakończenia robót budowlanych – do dnia 30.09.2020 r. 2.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego

od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Klauzule

społeczne 1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudniania przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie

prace przy budowie budynku żłobka do stanu surowego, związane bezpośrednio z realizacją

przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej. 2. Prace ogólnobudowlane, których

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie
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prace przy budowie budynku żłobka do stanu surowego, określone w dokumentacji projektowej,

wykonywane bezpośrednio na terenie budowy. 3. Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie

składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub

Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, były zatrudnione przez Wykonawcę

albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób,

które wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie każdorazowo na żądanie

Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych.

5. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej w terminie określonym

w Umowie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę,

Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. Na podstawie kompletnej

wielobranżowej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia powinien powstać obiekt

spełniający wymagania wybranych przepisów związanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017r.

poz. 1332, z późn. zm.); • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 22 września 2015 roku • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002 roku; • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z

2017 r. poz. 736); • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016

r. poz. 1570, z późn. zm.); • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w

sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2009 r. Nr 144 poz.

1182); • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; • Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); • Ustawą Prawo zamówień

publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dla przedmiotu zamówienia będzie przeprowadzone

postępowanie przetargowe celem wyboru wykonawcy robót budowlanych w oparciu o projekty

budowlane i wykonawcze, które są przedmiotem zamówienia przedmiotowego postępowania. •

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
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budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, • Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. • Oraz

pozostałe niewymienione a obowiązujące akty prawne B. Termin wykonania zamówienia Termin

zakończenia realizacji umowy: od dnia 31.10.2020 r., przy czym: - przekazanie koncepcji

architektoniczno – budowlanej – w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy, - przekazanie

projektu budowlanego do pozwolenia na budowę - w terminie 4 miesięcy od daty podpisania

umowy, - przekazanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach – w terminie 7

miesięcy od daty podpisania umowy, - przekazanie uzgodnionych projektów przyłączy – w

terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy. - termin zakończenia robót budowlanych – do

dnia 30.09.2020 r. C. Gwarancja Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane

roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi

kryterium oceny ofert. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu

dotyczące: c) zdolności technicznej lub zawodowej: c.1) Wykonawcy: O udzielenie zamówienia

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co

najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności

publicznej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1.000,00 m² każda z robót, przy czym co

najmniej jedna z tych robót budowlanych winna być wykonana w formule „zaprojektuj i

wybuduj”. W przypadku rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy

wyłącznie części rozbudowywanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2 „(…) Wykonawca

udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie,

w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu

podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada

równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy
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wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i

konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO

925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14

Esaprojekt. c.2) osób: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą,

iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji,

przynajmniej: a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające

do kierowania robotami budowlanymi, ponadto wskazana osoba winna posiadać co najmniej 5-

letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w trakcie którego

pełniła co najmniej raz funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno–budowlanej przy

budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy wynoszącej

co najmniej 1.000,00 m² oraz b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję głównego projektanta,

posiadającą uprawnienia budowlane projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

ponadto wskazana osoba winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte

przy projektowaniu w specjalności architektonicznej, w trakcie którego co najmniej raz

zaprojektował budowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni

zabudowy wynoszącej co najmniej 1.000,00m², przy czy na podstawie wykonanej przez

projektanta dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę. - W przypadku rozbudowy

Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie części rozbudowywanej wynosiła

co najmniej 1.000,00 m2 - W przypadku projektu rozbudowy Zamawiający wymaga, aby

powierzchnia zabudowy wyłącznie tej części projektowanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2.

UWAGA - W przypadku rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy

wyłącznie części rozbudowywanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2 - W przypadku projektu

rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie tej części

projektowanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2. - Pod pojęciem „budowa” Zamawiający

rozumie wykonanie budynku od podstaw w określonym miejscu, trwale związanego z gruntem, a

przez rozbudowę Zamawiający rozumie, wybudowanie nowej części budynku do istniejącej, w

wyniku czego powierzchnia zabudowy zwiększy się. Zamawiający nie uznaje za budowę, na

potrzeby przedmiotowego postępowania przebudowy i nadbudowy. - Pod pojęciem „budynku

użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie budynki przeznaczone na potrzeby administracji

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej z

wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej lub z prefabrykatów wielkogabarytowych typu

hale stałe, systemowe, magazyny. Wyłączeniu podlegają również garaże, myjnie samochodowe
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oraz parkingi wielopoziomowe. - Pod pojęciem „rozbudowa” Zamawiający rozumie budowę, w

wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu. W wyniku przeprowadzenia

rozbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia zabudowy. - W przypadku

rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie części

rozbudowywanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2 - W przypadku projektu rozbudowy

Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie tej części projektowanej wynosiła

co najmniej 1.000,00 m2. - Pod pojęciem „powierzchni zabudowy” Zamawiający rozumie

powierzchnię powstałą z wyliczenia zrzutowania obrysu zewnętrznych ścian budynku w stanie

wykończeniowym (PN-ISO 9836:2015-12). - Ilekroć Zamawiający wymaga określonych

uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), rozumie przez to również odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,

uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców

polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Inny

podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ. 4. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek

określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać

samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie), - warunek określony w III.A.1.2)c)c.2) SIWZ zostanie

spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub Wykonawcy wspólnie potwierdzą, że spełniają powyższy

warunek. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

osób: Tak 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu

dotyczące: c) zdolności technicznej lub zawodowej: c.1) Wykonawcy: O udzielenie zamówienia

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co

najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności

publicznej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1.000,00 m² każda z robót lub o

powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.600,00 m² każda z robót, przy czym co najmniej

jedna z tych robót budowlanych winna być wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W

przypadku rozbudowy Zamawiający wymaga, aby: - powierzchnia zabudowy wyłącznie części

rozbudowywanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2, - powierzchnia całkowita wyłącznie części

rozbudowywanej wynosiła co najmniej 1.600,00 m². „(…) Wykonawca udostępniający swoje

zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył.

Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby

powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania

wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był

członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w

jego realizacji (…)” – wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO

933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt. c.2) osób: O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w trakcie realizacji

zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej: a) jedną

osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami

budowlanymi, ponadto wskazana osoba winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie

zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w trakcie którego pełniła co najmniej raz

funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno–budowlanej przy budowie lub rozbudowie

budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy wynoszącej co najmniej 1.000,00 m²

lub powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.600,00 m² oraz b) jedną osobą, która pełnić

będzie funkcję głównego projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane projektowe w
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specjalności architektonicznej bez ograniczeń, ponadto wskazana osoba winna posiadać co

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy projektowaniu w specjalności

architektonicznej, w trakcie którego co najmniej raz zaprojektowała budowę lub rozbudowę

budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy wynoszącej co najmniej 1.000,00m²

lub powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.600,00 m², przy czy na podstawie wykonanej

przez projektanta dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę. - W przypadku rozbudowy

Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie części rozbudowywanej wynosiła

co najmniej 1.000,00 m2 lub powierzchnia całkowita części rozbudowywanej wynosiła co

najmniej 1.600,00 m2. - W przypadku projektu rozbudowy Zamawiający wymaga, aby

powierzchnia zabudowy wyłącznie tej części projektowanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2

lub powierzchnia całkowita wyłącznie tej części projektowanej wynosiła co najmniej 1.600,00

m2. UWAGA - Pod pojęciem „budowa” Zamawiający rozumie wykonanie budynku od podstaw

w określonym miejscu, trwale związanego z gruntem, a przez rozbudowę Zamawiający rozumie,

wybudowanie nowej części budynku do istniejącej, w wyniku czego powierzchnia zabudowy

zwiększy się. Zamawiający nie uznaje za budowę, na potrzeby przedmiotowego postępowania

przebudowy i nadbudowy. - Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” Zamawiający

rozumie budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,

kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, biurowe, usług

turystyki z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej lub z prefabrykatów

wielkogabarytowych typu hale stałe, systemowe, magazyny. Wyłączeniu podlegają również

garaże, myjnie samochodowe oraz parkingi wielopoziomowe. - Pod pojęciem „rozbudowa”

Zamawiający rozumie budowę, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu.

W wyniku przeprowadzenia rozbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia

zabudowy. - Pod pojęciem „powierzchnia całkowita” Zamawiający rozumie powierzchnię

wszystkich kondygnacji budynku mierzonych na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym

ścian z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad oraz wszystkich elementów

wykraczających poza kubaturę budynku, tj. tarasów, balkonów, schodów zewnętrznych, zjazdów

do garaży. - W przypadku rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy

wyłącznie części rozbudowywanej wynosiła co najmniej 1.000,00 m2 lub powierzchnia

całkowita części rozbudowywanej wynosiła co najmniej 1.600,00 m2 - W przypadku projektu

rozbudowy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy wyłącznie części projektowanej

wynosiła co najmniej 1.000,00 m2 lub powierzchnia całkowita wyłącznie części projektowanej

wynosiła co najmniej 1.600,00 m2. - Pod pojęciem „powierzchni zabudowy” Zamawiający
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rozumie powierzchnię powstałą z wyliczenia zrzutowania obrysu zewnętrznych ścian budynku w

stanie wykończeniowym (PN-ISO 9836:2015-12). - Ilekroć Zamawiający wymaga określonych

uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), rozumie przez to również odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,

uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców

polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Inny

podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ. 4. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek

określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać

samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie), - warunek określony w III.A.1.2)c)c.2) SIWZ zostanie

spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub Wykonawcy wspólnie potwierdzą, że spełniają powyższy

warunek. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

osób: Tak 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.5 
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W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres,

charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza zmianę

postanowień umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania: - Wzór umowy § 2 ust

3, 4 i 5 3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminach określonych w zatwierdzonych

przez Zamawiającego harmonogramach stanowiących załączniki Nr 4 i Nr 4a do Umowy, przy

czym Strony dopuszczają możliwość zmiany tego harmonogramów wyłącznie w trybie

określonym w § 20 ust. 1 pkt 5 Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia

wykonania części przedmiotu Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, bez

ponoszenia skutków prawnych i finansowych, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż

łącznie 30 dni. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, co najmniej 7 dni wcześniej

przed rozpoczęciem okresu zawieszenia, podając w tym piśmie dokładną datę rozpoczęcia i

zakończenia okresu zawieszenia. W takim przypadku terminy, o których mowa w ust. 3 ulegają

stosownemu wydłużeniu o okres równy ilości dni zawieszenia wykonywania robót, a

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie

od Zamawiającego. 5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec skróceniu w

przypadku jego wykonania przed terminem lub przedłużeniu w przypadkach, określonych w § 20

ust. 1 Umowy. - Wzór umowy § 8 ust 2 i 3 2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do

opracowania dokumentacji, kierowania budową i personel wskazany przez Wykonawcę w

procedurze przetargowej. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w

trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na

piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia

wymaganego postanowieniami SIWZ. 3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu

propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym

skierowaniem do projektowania lub kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku osób, o których mowa

w ust. 2, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. - Wzór

umowy § 9 ust 3 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O

dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. -
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Wzór umowy § 20 1. W trakcie realizacji Umowy, postanowienia Umowy mogą ulec zmianom w

zakresie: 1) zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminów realizacji przedmiotu Umowy,

określonych w § 2 ust. 3, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ

na wykonanie przedmiotu Umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach: a)

zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu Umowy, z przyczyn nie

leżących po stronie Wykonawcy, b) konieczności wykonania robót dodatkowych lub

zamiennych, mających wpływ na termin wykonania zadania podstawowego, c) wystąpienia

niekorzystnych warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu

dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających realizacje

robót zgodnie z przyjętą technologią, d) działania osób trzecich uniemożliwiających lub

utrudniających realizację umowy - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji

umowy, e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w

kodeksie postępowania administracyjnego, f) szczególnie uzasadnionych trudności w

pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych

opracowań lub elementów Umowy, g) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres

lub termin realizacji niniejszej Umowy, h) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia

istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy, i) w przypadku

przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub

jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane powyżej, a z przyczyn

obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie, j) z

przyczyn wynikających z przedłużającej się procedury przetargowej, k) odkrycie na terenie

budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których zabezpieczenie i

inwentaryzacja uniemożliwia wykonanie robót budowlanych. W przypadku zmiany terminów

realizacji przedmiotu Umowy wynikających z okoliczności wymienionych powyżej, terminy te

mogą ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 2) zmiany

wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany zakresu przedmiotu Umowy oraz sposobu wykonywania

przedmiotu Umowy spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu

Umowy, np. zmianą dokumentacji projektowej, zaistnieniem warunków faktycznych na terenie

budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu Umowy, tj. warunków

atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami

infrastruktury, itp., b) zmiany przepisów w zakresie wskazanym w § 21 Umowy. 3) zmiany

oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 4) rozszerzenia
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odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku

zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę; 5) zmiany ramowego harmonogramu

rzeczowo-finansowego lub harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego robót oraz

sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku: a) konieczności zmiany kwot

wynagrodzenia w poszczególnych latach budżetowych, b) zmiany Umowy w zakresie terminu

wykonania przedmiotu Umowy, c) konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo – terminowo -

finansowego robót spowodowanego uszczegółowieniem robót realizowanych przez

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Propozycje zmiany harmonogramów

przedstawione przez Wykonawcę muszą odpowiednio uzyskać akceptację Zamawiającego. 6)

zmiany terminu płatności; 7) zmiany warunków umowy w związku ze zmianą przepisów bądź

interpretacji dotyczących ochrony danych osobowych; 8) wszelkich innych zmian nieistotnych

niewymienionych w niniejszym ust. 1 innych niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20178. poz. 1986, z poźn. zm.)

2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane przed upływem terminów

realizacji przedmiotu Umowy, określonych w § 2 ust. 3 Umowy, na pisemny wniosek złożony w

terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach.

Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o

których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy

pod rygorem nieważności. - Wzór umowy § 21 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w

formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących

okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne • - na zasadach i w sposób

określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w

przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do

części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do

części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i

usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie
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zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1

pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku

ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń lub wysokości minimalnej stawki godzinowej

pracowników i osób realizujących przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki

godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie

do części należności pracowników lub osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją

przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego

w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot Umowy. Kwota

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron, w terminie od dnia

opublikowania przepisów dokonujących tych zmian, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie,

może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania

Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W

przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w

jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w
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szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych

(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń lub

wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących

przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 9. W przypadku zmiany, o której

mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni

roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na

koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8

pkt 2. 10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7,

Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno

ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W

przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust.

7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 12. Zawarcie aneksu

nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

W ogłoszeniu powinno być: rzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza

zmianę postanowień umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania: - Wzór umowy

§ 2 ust 3, 4 i 5 3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminach określonych w

zatwierdzonych przez Zamawiającego harmonogramach stanowiących załączniki Nr 4 i Nr 4a do

Umowy, przy czym Strony dopuszczają możliwość zmiany tego harmonogramów wyłącznie w

trybie określonym w § 20 ust. 1 pkt 5 Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

zawieszenia wykonania części przedmiotu Umowy z przyczyn nie leżących po stronie
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Wykonawcy, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych, przy czym okres ten nie może

być dłuższy niż łącznie 30 dni. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, co najmniej 7

dni wcześniej przed rozpoczęciem okresu zawieszenia, podając w tym piśmie dokładną datę

rozpoczęcia i zakończenia okresu zawieszenia. W takim przypadku terminy, o których mowa w

ust. 3 ulegają stosownemu wydłużeniu o okres równy ilości dni zawieszenia wykonywania robót,

a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie

od Zamawiającego. 5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec skróceniu w

przypadku jego wykonania przed terminem lub przedłużeniu w przypadkach, określonych w § 20

ust. 1 Umowy. - Wzór umowy § 8 ust 2 i 3 2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do

opracowania dokumentacji lub kierowania budową, osoby wskazane przez Wykonawcę w

procedurze przetargowej. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w

trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na

piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia

wymaganego postanowieniami SIWZ. 3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu

propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym

skierowaniem do projektowania lub kierowania budową którejkolwiek osoby. Zamawiający

uprawniony jest do wstrzymania wykonywania prac w sytuacji, gdy poweźmie informację o

niezgłoszeniu zmiany, o której mowa w ust. 2 lub propozycja zmiany nie uzyskała akceptacji

Zamawiającego. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z tego

powodu nie może trwać dłużej niż 30 dni oraz będzie traktowana jako przerwa wynikła z

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. - Wzór umowy § 9 ust 3 3. Zamawiający zastrzega

sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi

Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. - Wzór umowy § 20 1. W trakcie realizacji

Umowy, postanowienia Umowy mogą ulec zmianom w zakresie: 1) zmiany (skrócenia lub

wydłużenia) terminów realizacji przedmiotu Umowy, określonych w § 2 ust. 3, wyłącznie z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub

jej elementów, w następujących przypadkach: a) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania

części przedmiotu Umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b) konieczności

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mających wpływ na termin wykonania zadania
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podstawowego, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych rozumianych jako:

ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni

uniemożliwiających realizacje robót zgodnie z przyjętą technologią, d) działania osób trzecich

uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy - w zakresie koniecznym, w

szczególności terminu realizacji umowy, e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa

terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w

przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, f) szczególnie

uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej

realizacji poszczególnych opracowań lub elementów Umowy, g) zmiany przepisów prawa

istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy, h) udzielenie przez

Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji

niniejszej Umowy, i) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na

wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane

powyżej, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym

pierwotnie terminie, j) z przyczyn wynikających z przedłużającej się procedury przetargowej, k)

odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których

zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonanie robót budowlanych. W przypadku

zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy wynikających z okoliczności wymienionych

powyżej, terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych

okoliczności; 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany zakresu przedmiotu Umowy

oraz sposobu wykonywania przedmiotu Umowy spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w

trakcie realizacji przedmiotu Umowy, np. zmianą dokumentacji projektowej, zaistnieniem

warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania

przedmiotu Umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,

hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, itp., b) zmiany przepisów w zakresie

wskazanym w § 21 Umowy. 3) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub

Wykonawcy; 4) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu

udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę; 5)

zmiany ramowego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu rzeczowo –

terminowo - finansowego robót oraz sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku: a)

konieczności zmiany kwot wynagrodzenia w poszczególnych latach budżetowych, b) zmiany

Umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, c) konieczności zmiany

harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego robót spowodowanego uszczegółowieniem
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robót realizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Propozycje zmiany

harmonogramów przedstawione przez Wykonawcę muszą odpowiednio uzyskać akceptację

Zamawiającego. 6) zmiany terminu płatności; 7) zmiany warunków umowy w związku ze

zmianą przepisów bądź interpretacji dotyczących ochrony danych osobowych; 8) wszelkich

innych zmian nieistotnych niewymienionych w niniejszym ust. 1 innych niż zmiany

zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018. poz. 1986, z późn. zm.) 2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być

dokonane przed upływem terminów realizacji przedmiotu Umowy, określonych w § 2 ust. 3

Umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia

wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe

uzasadnienie. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie,

wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. - Wzór umowy

§ 21 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w

przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od

towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o

pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 13, jeżeli

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 2.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o

której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy,

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości

wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4,

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w
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związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego

wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujących zmian

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub

w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub

dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku

ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń lub wysokości minimalnej stawki godzinowej

pracowników i osób realizujących przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki

godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie

do części należności pracowników lub osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją

przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego

w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot Umowy. Kwota

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych związanych z

pracownikami realizującymi przedmiotową Umowę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 8. W celu zawarcia aneksu, o którym

mowa w ust. 1, każda ze Stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych

zmian może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
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zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów

wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w

szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych

(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń lub

wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących

przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 3) pisemne zestawienie wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych finansowane przez Wykonawcę (zarówno przed jak i po

zmianie), z określeniem zakresu (części etatu) pracowników, którzy wykonują prace

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4 10. W

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 lub pkt 3. 11. W terminie 10 dni

roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała

wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku otrzymania

przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku,

Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku

przepisy ust. 9 - 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio. 13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż

w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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