Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. J. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Mińsk Mazowiecki, dnia 23.12.2020r.
RI.271.1.25.2020
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ograniczenie niskiej emisji
poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki”
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż w ww.
postępowaniu dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiany te dotyczą Załączników nr 8a i 8b do SIWZ stanowiących wzory umów dla części A
oraz B przedmiotowego postępowania i polegają na:
- zmianie zapisu § 6 ust. 3 z:
3. Przed podjęciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów w
stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całości
przedsięwzięcia, opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy oraz zaproponuje model kotła
(moc), zasobnik CWU (wielkość), spełniający wymogi wskazane w PFU, celem uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Na zapis:
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a. Przekazania Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy, kart
katalogowych urządzeń grzewczych planowanych do wbudowania w ramach
zamówienia, w celu uzyskania wstępnej akceptacji Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego.
b. Przed podjęciem prac projektowych dokonania inwentaryzacji obiektów w
stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
całości przedsięwzięcia, opracowania wszelkich koniecznych ekspertyz oraz
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zaproponowania konkretnego modelu kotła (moc), zasobnika CWU (wielkość),
spełniającego wymogi wskazane w PFU, celem uzyskania ostatecznej
akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
- w § 11 ust. 1, po pkt 2 dodaniu pkt 3 w brzmieniu:
3) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu, o którym mowa § 6 ust. 3 lit. a, w wysokości 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
W dniu dzisiejszym zaktualizowane załączniki 8a i 8b do SIWZ (wraz z zaznaczonymi
zmianami) zostają zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Jednocześnie z uwagi na wprowadzenie zmian w systemie miniPortalu Zamawiający
zobowiązany jest dokonać modyfikacji treści SIWZ w Rozdziale 11 ust. 6 tj.
Zmiana zapisu z:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego dostępnego w chwili otwarcia ofert.
Na zapis:
Otwarcie ofert następuje poprzez ich deszyfrowanie na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl
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