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II ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie pn:  

Budowa drogi gminnej – ulicy Bratków w Luboszycach 

  

I. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Projekt budowlany  

oraz pozwolenie na budowę 

 

Jest: 

Pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany – branża drogowa i teletechniczna i projekt  - 

branża kanalizacyjna 

 

Powinno być: 

Wprowadza się projekt zamienny oraz zmianę pozwolenia na budowę - Załącznikiem do 

niniejszego pisma jest projekt zamienny oraz zmiana pozwolenia na budowę. 

 

Ponadto dodaje się punkt I.12 i I. 13 do załącznika nr 1 Opis przedmiotu zmówienia, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

pkt 12. W związku z lokalizacją planowanej inwestycji w rejonie stanowiska archeologicznego nr 

3 w Luboszycach ujętego w wojewódzkiej ewidencji zbytków konieczne jest przed rozpoczęciem 

prac uzyskanie pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie 

badań archeologicznych.  

pkt 13. Wykonawca jest zobligowany do respektowania własnym kosztem i staraniem wszystkich 

zaleceń i nakazów wynikających decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Załącznikiem do niemniejszego pisma jest postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

 

http://www.lubniany.pl/


 

 
II. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza oferty 

 

III. Zmianie ulega punkt 1.2 ROZDZIAŁU XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Jest: 

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 20.07.2020r. o godzinie 09:00. 

Powinno być: 

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 24.07.2020r. o godzinie 09:00. 

 

IV. Zmianie ulega ROZDZIAŁ XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

   

 Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego  

lub złożyć osobiście w SEKRETARIACIE (I piętro). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2020r. o godz.09.00. 

UWAGA: za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki  

przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub zmienić treść SIWZ, informując  

o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP. 

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 2 niniejszego 

rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty  

po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

5. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 20.07.2020r. o godzinie 09:15 w Sali 

narad nr 7 (parter)  w siedzibie Zamawiającego. 

 

Powinno być: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego  

lub złożyć osobiście w SEKRETARIACIE (I piętro). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2020r. o godz.09.00. 

UWAGA: za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki  

przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub zmienić treść SIWZ, informując  

o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP. 

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 2 niniejszego 

rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty  

po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

5. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 24.07.2020r. o godzinie 09:15 w Sali 

narad nr 7 (parter)  w siedzibie Zamawiającego. 

 

V. Zmianie ulega pkt 2.3 ROZDZIAŁU XXV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

 

Jest: 

2.3 KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA  

 



 

 
Za wskazanie osoby z uprawnieniami w specjalności drogowej, która posiada doświadczenie 

związane ze sprawowaniem funkcji kierownika budowy/robót Wykonawca otrzyma punkty  

za każdą wskazaną usługę według poniższej zasady - maksymalnie 10 pkt za wskazanie 6 usług  

i więcej. 

Doświadczenie kierownika budowy  przy 3 robotach budowlanych polegających na kierowaniu 

budową w zakresie robót drogowych  – 2 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy  przy 4 robotach budowlanych polegających na kierowaniu 

budową w zakresie robót drogowych   – 5 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy przy 5 robotach budowlanych polegających na kierowaniu 

budową      w zakresie robót drogowych - 7 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy przy  6 robotach budowlanych i więcej polegających na 

kierowaniu budową w zakresie robót drogowych - 10 pkt 

Powinno być: 

2.3 KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA  

 

Za wskazanie osoby z uprawnieniami w specjalności drogowej, która posiada doświadczenie 

związane ze sprawowaniem funkcji kierownika budowy/robót Wykonawca otrzyma punkty  

za każdą wskazaną usługę według poniższej zasady - maksymalnie 10 pkt za wskazanie 6 usług 

i więcej. 

Doświadczenie kierownika budowy  przy 3 robotach budowlanych polegających na kierowaniu 

budową/ robotami w zakresie robót drogowych  – 2 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy  przy 4 robotach budowlanych polegających na kierowaniu 

budową/ robotami w zakresie robót drogowych   – 5 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy przy 5 robotach budowlanych polegających na kierowaniu 

budową/ robotami     w zakresie robót drogowych - 7 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy przy  6 robotach budowlanych i więcej polegających  

na kierowaniu budową/ robotami w zakresie robót drogowych - 10 pkt 

 

VI. Zmianie ulega część III SIWZ – projekt umowy 

§ 3 ust 1 ppkt. a) otrzymuje brzmienie: 

a) przekazania terenu budowy – w ciągu 4 dni od dnia podpisania umowy,  

 

Do § 3 ust 2 dopisuje się punkt ź), który otrzymuje następujące brzmienie: 

2. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności, do: 

ź) uzyskania pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie 

badań archeologicznych oraz do respektowania własnym kosztem i staraniem wszystkich zaleceń 

i nakazów wynikających decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 5 ust 3 otrzymuje brzemiennie: 

Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń  

co do  kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej w porozumieniu  

z Wykonawcą  wyznacza datę odbioru końcowego robót w ciągu 4 dni od dnia otrzymania wniosku 

o dokonanie odbioru końcowego robót. 



 

 
§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………………… zł netto 

Do wartości netto dodaje się podatek VAT w wysokości: … %   tj.: …… zł co stanowi kwotę brutto: 

………………..……….. zł  (słownie: …………………..  złotych) – roboty budowlane 

………………………... zł netto, o wartości netto dodaje się podatek VAT w wysokości: … %   tj.: …… zł 

   co stanowi kwotę brutto: …………………….. zł –  uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań 

archeologicznych oraz respektowanie wszystkich zaleceń i nakazów wynikających decyzji 

 

Powyższe zmiany są integralną częścią SIWZ i wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w dniu 09.07.2020r. pod nr 540123563-N-2020 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. 

 

Z poważaniem 

 

 

 


