
Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońekiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576

RI.27LL29.2020

Mińsk Mazowiecki, dnia 3t.tŻ.2o20 t

ZMIANA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

,rUsuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych w 2021rokuo'

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 sĘcmia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 t., poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający Gmina Mińsk Mazowiecki

informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje zmianheści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W Rozdziale23 _Załączniki do SIWZ dodaje się zapis:

Załączniknr 9 _ Ślepe kosztorysy

2. W załączniku nr 5 - Wzór umowy w $l3 Zmiana umowy' dodaje się ust. 3 o następującym

brzmieniu:

3. Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych i/lub

nieobjętych przedmiotem zamówienia a niezbędnych do jego rcalizacji, ustalona będzie według

następujących zasad:

l) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu, o którym mowa

w $ 2 ust. 2 umowy, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez

Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) obmiaru,

2) jeŻeliroboĘ nie występowĄ w kosztorysie, a są niezbędne do rozliczenia robót o których

mowa w ust. 4 
' 
podstawą kalkulacji będą:

a) dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu w zakresie kosztów robocizny,

narzutu, kosztów pośrednich i zysku,

b) ceny materiałów i sprzętu nie będą vłyższe niż średnie ceny publikowane ptzez

kwartalnik SEKOCENBUD (aktualny flaczas ich wbudowania i wykorzystania)

c) nakłady roboeizny i nakłady rzeczowe _ z katalogów (KNR lub KNNR), a dla robót

specjalistycznychwedług kalkulacji własnej, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

4. W Rozdziale 14 - Miejsce otaztermin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 2

Zamawiający informuje. że dokonuje zmiany zapisu z:

1. ofeńę naleĘ złoĘÓ Zamawiającemu w Utzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul.

Chełmońskiego 14,05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nt I02, w terminie do dnia 13.01'202I

roku do godz. 10:00

2. otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300

Mińsk Mazowiecki' pokój nr 1 10 dnia 13 .0L2021 roku o godz. 10: 1 5



nazaots,.

l. ofertę nalezy złoĘó Zamawiająoemu w lJrzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul.

Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowieck1 pokój rc IO2, w terminie do dnia t5.0L202I

roku do godz. 10:00

2. otwaroie ofert nastąpi w |Jtądzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300

Mińsk Mazowieck1 pokój nr 110 dnia 15.01.202l roku o godz. l0:15


