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WYKONAWCY
Zmiana nr 2
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali
widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie realizowane w ramach „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020.
Zamawiający w oparciu o art.38 ust. 4 dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w załączniku nr
4 do SIWZ – Projekt Umowy. Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia
o zamówieniu. Termin składania ofert pozostaje bez zmiany. Wprowadzona zmiana w
Projekcie umowy, jest obowiązująca dla potencjalnych wykonawców, łącznie z pozostałą
treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiajacy przekazuje zmiany treści SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy:
a) „załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy” - zmiana §1 „Przedmiot umowy”
W SIWZ jest:
1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn. „Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie
realizowane w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020.” Obejmujące:
roboty polegające na wymianie instalacji CO, instalacji elektrycznej, instalacji

oświetleniowa, przebudowie sceny z zapleczem, przebudowie podłogi; remoncie
elementów drewnianych konstrukcji dachu (we wnętrzu sali widowiskowej), antresoli,
schodów, wymianie drzwi wewnętrznych, malowaniu ścian i sufitu oraz zakupie i
montażu wyposażenia scenicznego sali widowiskowej.
2. przebudowie i remoncie sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Dźwierzutach, ul. Pasymska 2, wyposażenie sali widowiskowej w sprzęt nagłośnieniowy,

system oświetlenia, kurtyny sceniczne oraz szyny najazdowe dla osób niepełnosprawnych
zwane dalej „przedmiotem umowy” lub zamiennie „robotami”.
3. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w szczególności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Umowy
zawierającym:
1) dokumentację projektową;
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
3) pomocniczo przedmiar;
stanowiącymi załącznik Nr 1 do umowy, ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2
do umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami i polskimi normami, w terminach określonych umową.
4. Zakres wartościowy umowy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy:
1) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie obszaru na którym będą prowadzone roboty
wraz z zabezpieczeniem zaplecza;
2) koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów
dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu na którym będą prowadzone roboty;
3) utrzymanie w należytym porządku otoczenia obszaru robót, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem
materiałów przez pomieszczenia i drogi komunikacyjne sąsiadujące z obszarem
robót;
4) utrzymanie obszaru robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
5) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz
elementów nie związanych z przedmiotem umowy;
6) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych, uporządkowanie obszaru robót po
zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru;
8)
zakup zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Umowy urządzeń wyposażenia
sali widowiskowej i montaż tych urządzeń;
9)
przekazanie kompletu deklaracji zgodności, atestów użytych materiałów do
realizacji przedmiotu umowy oraz gwarancji, instrukcji obsługi urządzeń wyposażenia sali
widowiskowej.
W SIWZ powinno być:
1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn. „Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie
realizowane w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020.”
Obejmujące:
1) roboty polegające na wymianie instalacji CO, instalacji elektrycznej, instalacji
oświetleniowa, przebudowie sceny z zapleczem, przebudowie podłogi; remoncie elementów
drewnianych konstrukcji dachu (we wnętrzu sali widowiskowej), antresoli, schodów,
wymianie drzwi wewnętrznych, malowaniu ścian i sufitu oraz zakupie i montażu
wyposażenia scenicznego sali widowiskowej.

2) przebudowie i remoncie sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Dźwierzutach, ul. Pasymska 2, wyposażenie sali widowiskowej w sprzęt nagłośnieniowy,
system oświetlenia, kurtyny sceniczne oraz szyny najazdowe dla osób niepełnosprawnych
zwane dalej „przedmiotem umowy” lub zamiennie „robotami”.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w szczególności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Umowy
zawierającym:
1) dokumentację projektową;
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
3) pomocniczo przedmiar;
stanowiącymi załącznik Nr 1 do umowy, ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2 do
umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami i polskimi normami, w terminach określonych umową.
3.
Zakres wartościowy umowy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy:
1)
urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie obszaru na którym będą prowadzone roboty
wraz z zabezpieczeniem zaplecza;
2)
koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów
dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu na którym będą prowadzone roboty;
3)
utrzymanie w należytym porządku otoczenia obszaru robót, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem materiałów
przez pomieszczenia i drogi komunikacyjne sąsiadujące z obszarem robót;
4)
utrzymanie obszaru robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
5)
naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz
elementów nie związanych z przedmiotem umowy;
6)
zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
7)
demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych, uporządkowanie obszaru robót po
zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru;
8)
zakup zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Umowy urządzeń wyposażenia
sali widowiskowej i montaż tych urządzeń;
9)
przekazanie kompletu deklaracji zgodności, atestów użytych materiałów do realizacji
przedmiotu umowy oraz gwarancji, instrukcji obsługi urządzeń wyposażenia sali
widowiskowej.
b) „załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy” - zmiana §3 „Oświadczenia
Wykonawcy”:
W SIWZ jest:
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i
osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250
ze zm.)
3. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 i 2 przez cały
okres trwania umowy.
W SIWZ powinno być:
1.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i
osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy.
c) „załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy” - zmiana §4 „Obowiązki i
odpowiedzialność wykonawcy” :
- ust. 8 zostaje uchylony.
d) „załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy” - zmiana §7 „Obowiązki Stron
Umowy”:
W SIWZ jest:
1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru do pełnienia nadzoru ze strony
Zamawiającego nad przedmiotem umowy, określonym w §1. Wyżej wymieniona osoba
nie ma uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, ograniczenie
to dotyczy wzajemnych zobowiązań stron wynikających z umowy za wyjątkiem
technicznych warunków realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wyznacza osobę do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca może dokonać wymiany osoby wymienionej powyżej pod warunkiem
uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na zmianę, przy czym nowa osoba musi
mieć kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba dotychczas pełniąca obowiązki.
3. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z osobą
wyznaczoną do pełnienia nadzoru oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji,
dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z prawem.
4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego występują:
1) Ewa Dolińska - Baczewska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
2) Magdalena Załucka – Dąbrowska – inspektor ds. inwestycji;
3) ............................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy występują:
1) ...................................................................................
W SIWZ powinno być:
1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru do pełnienia nadzoru ze strony
Zamawiającego nad robotami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, określonego w
§1 niniejszej umowy. Ww. osoba nie ma uprawnień do składania oświadczeń woli w
imieniu Zamawiającego, ograniczenie to dotyczy wzajemnych zobowiązań stron
wynikających z umowy za wyjątkiem technicznych warunków realizacji przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca wyznacza osobę do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną
ofertą, tj. kierownika robót drogowych.
3. Wykonawca może dokonać wymiany osoby wymienionej powyżej pod warunkiem

uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na zmianę, przy czym nowa osoba
musi mieć kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba dotychczas pełniąca
obowiązki.
4. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z osobą
wyznaczoną do pełnienia nadzoru oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji,
dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z prawem.
5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego występują:
1) Ewa Dolińska - Baczewska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
2) Magdalena Załucka – Dąbrowska – inspektor ds. inwestycji;
3) ............................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy występują:
...................................................................................
e) „załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy” - zmiana §16 ”Umowy o pracę”
ust. 7:
W SIWZ jest:
7.
Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 8 pkt 9 umowy.
W SIWZ powinno być:
7.
Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 9 ust.1 pkt 9 umowy.

Z poważaniem
Wójt Gminy Dźwierzuty
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