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 Zielona Góra, 06.09.2017 r. 

Nr Sprawy: A.2300.5.2017 
 

             Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  

      w nw. postępowaniu 

   

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” 

 

           Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

oraz przedłużam termin składania ofert do dnia 12.09.2017 r. do godziny 9:30, otwarcie ofert nastąpi 

o godzinie 9:45.  

SIWZ zostaje zmieniona poprzez: 

 

1) zmianę treści pkt 24.2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

2)  wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 

terminu składania ofert, tj. do dnia 12 września 2017 r., do godz. 09:30. 

2) zmianę treści pkt 25 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 

adresem Zamawiającego i napisem: 

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball 

przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” 

z dopiskiem: 

„Nie otwierać przed godziną 09:45 dnia 12 września 2017 r. ”” 

3) zmianę treści pkt 26.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„1) oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, 65-147 Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, pokój 05- 
sekretariat w terminie do dnia  12 września 2017 roku do godz. 09:30”. 

 

4) zmianę treści pkt 28.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 12 września 2017 roku o godz. 09:45 w siedzibie 
       Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, 65-147 Zielona 
       Góra, ul. Sulechowska 41, pokój nr 12”. 
 

5) zmianę treści § 6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy zawartego w załączniku nr I.4 do SIWZ, który 

       otrzymuje brzmienie:  

 „2) wykona prace przygotowawcze, o których w art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego wraz z wycinką 
drzew i krzewów, w tym inwentaryzację dendrologiczną oaz uzyska zezwolenie na wycinkę drzew. 
Opłaty wynikające z zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów albo koszty nasadzeń 
zastępczych poniesie Zamawiający”. 
 

6) zmianę treści § 26 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy zawartego w załączniku nr I.4 do SIWZ. Do § 26 
ust 1 pkt 2 projektu umowy dodaje się ppkt k) – o) o treści: 

„k) zaszła konieczność wstrzymania prac na skutek zakazów wynikających z przepisów 
       powszechnie obowiązujących; 
l) „wystąpiło opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego; 

ł) ujawniono na terenie prowadzonych prac niewybuchy lub niewypały; 

m) w dokumentacji projektowej dokonano istotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane; 



 
 

 

n) ujawniły się odbiegające w sposób istotny odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki 

podpowierzchniowe, geologiczne, gruntowe, hydrologiczne lub archeologiczne; 

o) ujawniły się instalacje, urządzenia lub budowle nieujęte w dokumentacji projektowej 

i niezinwentaryzowane przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń wymagające 

przebudowy, a uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych”. 

 

7) zmianę treści §21 ust. 5 wzoru umowy zawartego w załączniku nr I.4 do SIWZ, który  otrzymuje 

brzmienie:  

„5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego”. 

 

8) zmianę treści §16 ust. 6 pkt 4) wzoru umowy zawartego w załączniku nr I.4 do SIWZ, który 

otrzymuje brzmienie:  

„4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących w zakres rękojmi lub 

gwarancji, w szczególności nienależytego wykonania robót lub prac innego rodzaju polegających 

na usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony 

do żądania należytego ich wykonania w wyznaczonym przez siebie terminie i to pomimo upływu 

okresu rękojmi i gwarancji, a Wykonawca będzie miał obowiązek ich wykonania. Niewykonanie 

tego żądania będzie uznawane przez Strony za uchybienie obowiązkom wynikającym z rękojmi i 

gwarancji i będzie podstawą naliczania kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych 

obowiązków”.  

 

9) zmianę treści §24 ust. 4 wzoru umowy zawartego w załączniku nr I.4 do SIWZ, który otrzymuje 

brzmienie:  

„4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody”. 

 

10) zmianę treści §25 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy zawartego w załączniku nr I.4 do SIWZ, który 

otrzymuje brzmienie:  

„6) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy” 

 

11) zmianę treści §25 ust. 1 pkt 8) wzoru umowy zawartego w załączniku nr I.4 do SIWZ, który 

otrzymuje brzmienie:  

„8) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy z znacznym rozmiarze” 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ 

i należy uwzględnić je w składanej ofercie. 

 

 

 

 

Z poważaniem   

        

   

                       Dyrektor  

              Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz  


