WZP.271.01.2017

Otwock, dnia 20.06.2017r.

- wg rozdzielnika -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Gimnazjum nr 1

Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, 2164 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
Modyfikacja polega na zmianie:
1. Pkt. I o nazwie : "Nazwa oraz adres Zamawiającego", w następujący sposób:
Jest:
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Batalionu
„Zośka” w Otwocku,
które reprezentuje: Dyrektor Agnieszka Deresińska
Oleszczuk
ul. Majowa 267
05-400 Otwock
tel. (0-22) 779 27 01
fax (0-22) 779 27 01
www.zoska.mojaszkola.net
gm1@oswiata-otwock.pl

Modyfikuje się na:
Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5,
05-400 Otwock, NIP 5321007014
które reprezentuje : Dyrektor
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Batalionu
„Zośka” w Otwocku,
Agnieszka Deresińska Oleszczuk
ul. Majowa 267
05-400 Otwock
tel. (0-22) 779 27 01
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fax (0-22) 779 27 01
www.zoska.mojaszkola.net
gm1@oswiata-otwock.pl

2. W konsekwencji Zmawiający modyfikuje załącznik numer 1, 2, 3 i 4. Zmianie ulegają nazwy
Zamawiającego. Z obecnych na następujące :
Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5,
05-400 Otwock, NIP 5321007014
które reprezentuje : Dyrektor
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Batalionu
„Zośka” w Otwocku,
Agnieszka Deresińska Oleszczuk
ul. Majowa 267
05-400 Otwock

Dodatkowo Zamawiający załącza zmodyfikowane załączniki numer 1,2,3 i 4 jako załączniki a) do
niniejszego pisma.
3. Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 do SWIZ (projekt umowy):
a) zmianie ulega komparycja projektu umowy w następujący sposób:
Jest:
W dniu ................... roku pomiędzy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Batalionu „Zośka” w
Otwocku, ul. Majowa 267, 05-400 Otwock, które reprezentuje : Dyrektor Agnieszka Deresińska Oleszczuk
zwane
w
dalszej
części
umowy
„Zamawiającym”
a
…………………………………..................................................................................................................................….:
………………………………………………………….................................................................….. reprezentowanym przez:
…………………………………………......................................................................................,NIP:……….............………...,
wpisanym w dniu ……………………………………………. pod numerem ………….., zwanym dalej „Wykonawcą” w
wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) została zawarta
umowa następującej treści:

Modyfikuje się na:
W dniu ................... roku pomiędzy Miastem Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, NIP
5321007014, reprezentowanym przez: Dyrektora Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Batalionu „Zośka” - Agnieszkę Deresińską - Oleszczuk, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a …………………………………..........….………………………………………........……………………............….. reprezentowanym
przez:………………......................................................................................,NIP:………………..., wpisanym w dniu
……………………………………………. pod numerem ………….., zwanym dalej „Wykonawcą” w wyniku
rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa
następującej treści:
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b) zmianie ulega § 5 projektu umowy w następujący sposób:
Jest:
§5
1
2
3

Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w formie bezusterkowego protokołu końcowego
odbioru.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający ureguluje należność w terminie
30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru ich zakończenia oraz sprawdzenia kompletności i prawidłowości przekazanych dokumentów min.:
1) przedłożenie oświadczenia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru,
2) przedłożenie kompletnego dziennika budowy,
3) przedłożenie
oświadczenia
kierownika
budowy
o
zgodności
wykonanych
prac
z projektem a w przypadku odstępstw od projektu o zakresie odstępstw,
4) przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi
przepisami i normami,
5) przedłożenie oświadczenia o jakości i dopuszczeniu do użytkowania zastosowanych materiałów wraz
ze stosownymi atestami i aprobatami,
6) deklaracji zgodności na wszystkie zastosowane materiały,
7) przedłożenie aprobat technicznych i atestów na wbudowane materiały oraz kart gwarancyjnych na
zamontowany
sprzęt
i
urządzenia
potwierdzone
parafą
o wbudowaniu przez kierownika budowy,
8) protokołów
pomiarowych
potwierdzających
wykonanie
robót
zgodnie
z dokumentacją,
9) przedstawienie dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze).

Modyfikuje się na:
§5
1
2
3
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Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w formie bezusterkowego protokołu końcowego
odbioru.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający ureguluje należność w terminie
30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
Fakturę wystawić Nabywca: Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, NIP 5321007014;
Odbiorca: Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Majowa 267, 05-400
Otwock
Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru ich zakończenia oraz sprawdzenia kompletności i prawidłowości przekazanych dokumentów min.:
1) przedłożenie oświadczenia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru,
2) przedłożenie kompletnego dziennika budowy,
3) przedłożenie
oświadczenia
kierownika
budowy
o
zgodności
wykonanych
prac
z projektem a w przypadku odstępstw od projektu o zakresie odstępstw,
4) przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi
przepisami i normami,
5) przedłożenie oświadczenia o jakości i dopuszczeniu do użytkowania zastosowanych materiałów wraz
ze stosownymi atestami i aprobatami,
6) deklaracji zgodności na wszystkie zastosowane materiały,
7) przedłożenie aprobat technicznych i atestów na wbudowane materiały oraz kart gwarancyjnych na
zamontowany
sprzęt
i
urządzenia
potwierdzone
parafą
o wbudowaniu przez kierownika budowy,
8) protokołów
pomiarowych
potwierdzających
wykonanie
robót
zgodnie
z dokumentacją,
9) przedstawienie dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze).
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4. pkt. XI 1 i 4 SIWZ dotyczącego terminu składania i otwarcia ofert w sposób następujący:
Jest :
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Majowej 267 w Otwocku, sekretariat
szkoły, do dnia 22.06.2017 r., do godziny 10:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Majowa 267 w Otwocku, pok. 6, w dniu
22.06.2017 r., o godzinie 11:00

Modyfikuje się na:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Majowej 267 w Otwocku, sekretariat
szkoły, do dnia 27.06.2017 r., do godziny 10:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Majowa 267 w Otwocku, pok. 6, w dniu
27.06.2017 r., o godzinie 11:00

Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikacją dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na
stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
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