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Zmiany zapisów SIWZ i Projektu Umowy 
 
dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest  „Modernizacja ZSP w Żernicy - II etap wymiana pokrycia 
dachowego” 
 
Zamawiający wnosi następujące zmiany do zapisów SIWZ w wyżej wymienionym 
postępowaniu. 
 

1.  Zmianie ulega punkt 22 pkkt 1. SIWZ otrzymuje brzmienie : 
„Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość 
dokonania zmian zawartej umowy oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego” 

2. Do punktu 19 SIWZ należy dodać dwa kolejne podpunkty w brzmieniu: 
1)Wykonawca, którego oferta została wybrana przed zawarciem umowy przedłoży 
(zaakceptowany wcześniej przez Zamawiającego) harmonogram terminowo-
rzeczowo-finansowy. 
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy przedłoży 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) w tym w szczególności kopię umowy i polisę. 

3. Zmianie ulega punkt 3 ppkt 6 który otrzymuje brzmienie:  
„Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: 
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z 
podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 z późn. zmianami) a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy 
mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z 
zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia 
oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z 
zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień” 

4. Zmianie ulega punkt 3 ppkt 7 który otrzymuje brzmienie:  
„Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres 
rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na 
minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru 
końcowego przedmiotu umowy”. 

5. Zmianie ulega również załącznik nr 4 – wzór umowy, który zostaje dołączony do 
niniejszych wyjaśnień. 
 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Z uwagi na to, że zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są mało istotne przy 
szacowaniu oferty przez Wykonawcę Zamawiający nie wydłuża termin składania ofert  
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