Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. J. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Mińsk Mazowiecki, dnia 11.01.2021 r.
RI.271.1.29.2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie awarii wodociągowych
i kanalizacyjnych w 2021 roku”
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z art. 90 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. 2020), Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje się zmian treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiany te dotyczą Załącznika nr 5 do SIWZ stanowiącego Wzór umowy i polegają na:
- usunięciu zapisu § 1 ust. 1
- zmianie zapisu § 4 Obowiązki Zamawiającego z:
„Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;

2.

Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

3.

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4.

Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

5.

Na

wniosek

Wykonawcy

przekazanie

posiadanej

dokumentacji

technicznej

jak i geodezyjnej niezbędnej do wykonania naprawy na wskazanym odcinku robót.”
Na zapis:
„1. Obowiązki Zamawiającego realizować będzie wyznaczona w tym celu jednostka
organizacyjna gminy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ul.
J. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
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2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;
3)

Na

wniosek

Wykonawcy

przekazanie

posiadanej

dokumentacji

technicznej

jak i geodezyjnej niezbędnej do wykonania naprawy na wskazanym odcinku robót.
4) przekazanie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wypełnionych kosztorysów
ślepych (załącznik 9 do SIWZ), będących podstawą wyliczenia kosztów ewentualnych prac, o
których mowa w § 14 ust. 3 Umowy”
- zmianie zapisu § 3 Termin wykonania zamówienia z:
„Umowę zawiera się na czas określony tj. 12 miesięcy”
Na zapis:
„Umowę zawiera się na czas określony tj. do dnia 31.12.2021 roku”
- zmianie zapisu § 5 Obowiązki Wykonawcy z:
„Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.

Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2.

Przystąpienia do wykonywania usługi do ….. godzin od momentu jej zgłoszenia,
niezależnie jaką metodą zostanie poinformowany (osobiście, telefonicznie, mailowo,
powiadomienie SMS);

3.

Wynajęcie, urządzenie i utrzymanie na swój koszt terenu pod zaplecze budowy wraz
z oświetleniem i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnienie ochrony znajdującego się na
nim mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa;

4.

Dokonanie wspólnie z Zamawiającym inwentaryzacji technicznej stanu nawierzchni
drogowych w celu stwierdzenia przy odbiorze czy stan ten nie uległ pogorszeniu;

5.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz okazania, na każde żądanie
Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną;

6.

Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

7.

Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek
z prowadzonymi robotami;

8.

Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

9.

Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania
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na własny koszt odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
10. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów
niezbędnych przy odbiorze;
11. Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;
12. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunięcia;
13. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
14. Posiadanie

ubezpieczenia

prowadzonej

działalności

gospodarczej

w

zakresie

realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną
opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;
15. Niezwłoczne

informowanie

Zamawiającego

o

problemach

technicznych

lub

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
16. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
17. Uzgodnienie wejścia w teren z właścicielami działek objętych zakresem prac;
18. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych
i znaków geodezyjnych.”
Na zapis:
„1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu świadczenia usług od Zamawiającego;
2) Przystąpienia do wykonywania usługi do ….. godzin od momentu jej zgłoszenia,
niezależnie jaką metodą zostanie poinformowany (osobiście, telefonicznie, mailowo,
powiadomienie SMS);
3) Wynajęcie, urządzenie i utrzymanie na swój koszt terenu pod zaplecze świadczenia
usług wraz z oświetleniem i ogrodzeniem terenu robót, zapewnieniem ochrony
znajdującego się na nim mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa;
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4) Przed przystąpieniem do świadczenia usług zweryfikowanie stanu nawierzchni
drogowych w celu stwierdzenia przy odbiorze czy nie uległ on pogorszeniu (o ile
zakres pełnionej usługi będzie obejmował nawierzchnię drogową);
5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz okazania,
na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub
aprobatą techniczną;
6) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż. i dozór mienia na terenie świadczenia usług, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie prowadzenia prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających
związek z prowadzonymi pracami;
8) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie świadczenia usług i w jej
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania prac;
9) Uporządkowanie terenu świadczenia usług po zakończeniu prac, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na
własny koszt odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
10) Kompletowanie w trakcie realizacji usług wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu
protokołów niezbędnych przy odbiorze;
11) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;
12) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego w
trakcie trwania prac w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia;
13) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
14) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany
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okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający
posiadanie aktualnego ubezpieczenia;
15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia
świadczenia usług;
16) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
17) Uzgodnienie wejścia w teren z właścicielami działek objętych zakresem prac;
18) Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych
i znaków geodezyjnych.”

- zmianie zapisu z:
„§ 13 Zmiana Umowy”
Na zapis:
„§ 14 Zmiana Umowy”

- zmianie zapisu z:
„§ 14 Postanowienia końcowe”
Na zapis:
„§ 15 Postanowienia końcowe”
- zmianie zapisu § 14 Zmiana umowy ust. 3 z:
„3. Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych i/lub
nieobjętych przedmiotem zamówienia a niezbędnych do jego realizacji, ustalona będzie
według następujących zasad:
1) 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) jeżeli roboty nie występowały 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 wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik
SEKOCENBUD (aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania)
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c) nakłady robocizny i nakłady rzeczowe – z katalogów (KNR lub KNNR), a dla robót
specjalistycznych według kalkulacji własnej, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.”
Na zapis:
„3. Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych i/lub
nieobjętych przedmiotem zamówienia a niezbędnych do jego realizacji, ustalona będzie
według następujących zasad:
1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysów, o których mowa
w § 4 ust. 2 pkt 4 umowy, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez
Zamawiającego obmiaru,
2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie, a są niezbędne do rozliczenia robót o których
mowa w ust. 3, 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 wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik
SEKOCENBUD (aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania)
c) nakłady robocizny i nakłady rzeczowe – z katalogów (KNR lub KNNR), a dla robót
specjalistycznych według kalkulacji własnej, potwierdzonej przez Zamawiającego.
- zmianie zapisu Rozdziału 4 SIWZ Termin wykonania zamówienia z:
„Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy”
Na zapis:
„Przedmiot umowy należy zrealizować: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
- zmianie zapisu Rozdziału 11 SIWZ z:
„1. …- faksem (nr (25) 758 25 50)
6. …Panią Magdalenę Kruk tel. (25) 758 25 21”
Na zapis:
„1. …- faksem (nr (25) 756 25 50)
6.

…Panią Magdalenę Kruk tel. (25) 756 25 21”

Ponadto kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ zostaje przeniesiony do
Załącznika nr 1 – Formularz oferty. W związku z tym z Rozdziału 3 Opis przedmiotu
zamówienia pkt 6.4, Rozdziału 7 SIWZ Oferta musi zawierać oraz Rozdziału 23 SIWZ
Załączniki do SIWZ usuwa się Kosztorys ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
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Mając na względzie powyższe Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza na stronie
internetowej prowadzonego postępowania www.bip.minskmazowiecki.pl

ujednolicony

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy oraz zaktualizowany Załącznik nr 5 do SIWZ
stanowiący wzór umowy zawierający wszystkie wprowadzone dotychczas zmiany.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na wprowadzone zmiany treści SIWZ
dokonuje się również przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu tj.:

Zmiana zapisu z:
„Rozdział 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul.
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia
15.01.2021 roku do godz. 10:00

2.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 15.01.2021 roku o godz. 10:15”

Na zapis:
„Rozdział 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
3.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul.
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia
20.01.2021 roku do godz. 10:00

4.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14,
05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 20.01.2021 roku o godz. 10:15”

Radosław
Legat;
UGMM
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Elektronicznie
podpisany przez
Radosław Legat; UGMM
Data: 2021.01.11
15:02:04 +01'00'

