Kowalewo Pomorskie, dn. 08.10.2018 r.
GKiM. 271.71.2018
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :
„Przebudowę dróg dojazdowych - ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta
Kowalewo Pomorskie.
ogłoszenie o zamówieniu nr 631125-N-2018
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 03.10.2018 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) modyfikuje treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na „Przebudowę dróg dojazdowych - ul. 1 Maja” – II etap na
dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie w następujący sposób:
I. Punkty 3.3. i 16.3. SIWZ otrzymują brzmienie:
3.3. Wymagania stawiane wykonawcy:
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opracowanymi we
własnym zakresie dokumentami: przedmiarem robót, dokumentacją techniczną i szczegółową
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami,
sztuką budowlaną oraz wytycznymi Zamawiającego określonymi w czasie trwania budowy,
w terminie, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy. Do wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca użyje własnych materiałów, zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami
technicznymi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem innych robót
powstałych na etapie budowy, w szczególności: oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia
placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca składowania materiałów,
warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich
pracowników, etc.
4. Wykonawca utrzyma należyty porządek na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz
poniesie koszty wywozu nieczystości stałych.
5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty
zgodnie z Prawem budowlanym.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika
budowy.
7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wymaga, aby kierownik robót
budowlanych oraz pozostałe osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotowego
zamówienia na placu budowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) były
zatrudniony przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na umowę o pracę wyżej wymienioną osobę na okres
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego
okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu osobę biorącą udział
w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoba ta będzie wykonywać oraz

informacją o sposobie zatrudnienia tej osoby. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma
prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego wyżej, poprzez żądanie
przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osoby na umowę
o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osoby na umowę
o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona
w załączniku nr 7 do SIWZ- projekcie umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia
w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww.
osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie
kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących
wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach sanitarnych.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na umowę o pracę zawarte zostały we wzorze
umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
8. Wykonawca powinien zagwarantować stałą obecność osoby zapewniającej nadzór techniczny
nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy
oraz koordynowanie działań podwykonawców do dnia odbioru końcowego zadania.
9. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze służbami Zamawiającego, umożliwi
Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych
robót.
10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy i udostępnienia go osobom
występującym po stronie Zamawiającego, a w szczególności Inspektorowi Nadzoru w celu
dokonania wpisów i potwierdzeń oraz informowanie Inspektora Nadzoru o fakcie dokonania
wpisu w czasie umożliwiającym mu podjecie stosownych decyzji i nie później niż w dniu
następnym po dokonaniu wpisu.
11. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym w formie pisemnej w Dzienniku
Budowy wszelkich zmian dotyczących uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich
realizacji.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru
o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich
zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy.
13. Wykonawca zlikwiduje plac budowy i zaplecza, bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później
niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym wszystkich składników znajdujących się
w pasie robót, które uległy zniszczeniu.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości w projekcie
budowlanym nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem
i wykonaniem w 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu zadania, którą należy
przekazać Zamawiającemu na 3 dni przed terminem odbioru końcowego zadania.
16. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszystkich niezinwentaryzowanych
kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
18. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określa telefony
kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego i terminowego
wykonania zamówienia.

19. Wykonawca zawrze stosowne umowy o ubezpieczenie realizowanych robót od
odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób
trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz od odpowiedzialności za szkody
wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym podmiotom lub
osobom podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
wobec osób za wszelkie szkody wyrządzone w związku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na
placu budowy.
Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla
określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się
zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego
jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć parametry nie
gorsze niż wskazany produkt.
16.3. Zabezpieczenie:
1) 30% wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie usunięcia wad w okresie
gwarancji i rękojmi,
2) 70% wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z umową.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego
wykonania zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
gwarancji i rękojmi i zostanie zwrócone w ciągu 14 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi
w całości lub części stosownie do poniesionych przez Zamawiającego kosztów – na pisemny
wniosek Wykonawcy.
II. W związku z wprowadzaniem modyfikacji przesuwamy termin składania ofert do
19.10.2018 r. do godz: 1000, termin otwarcia ofert: 19.10.2018 r. do godz: 1015.
Punkty 11.2 i 12 SIWZ otrzymują brzmienie:
11.2. Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej
zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
oraz oznaczona: „Przebudowa dróg dojazdowych - ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118,
obręb III miasta Kowalewo Pomorskie. Nie otwierać do sesji otwarcia ofert – do dnia
19.10.2018 do godz. 1015”, a także opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
12.1. Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
Plac Wolności 1

87-410 Kowalewo Pomorskie
biuro nr 2 (sekretariat)
do dnia – 19.10.2018 r. do godz. 1000.
2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską;
3) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom.
12.2. Otwarcie ofert:
1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.10.2018 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5 (pawilon sportowy), sala nr 1.
2) otwarcie ofert jest jawne;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda zebranym wykonawcom kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) po otwarciu ofert zostaną podane: nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
a także informacje dot. ceny oferty oraz terminu gwarancji i rękojmi;
5) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej:
www.bip.kowalewopomorskie.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności
zawartych w ofertach.
III. Z uwagi na powyższe zmiany, załącznik nr 7 Projekt umowy zawierający wprowadzone
modyfikacje, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
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