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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych, adaptacja budynku przy ulicy 

Warszawskiej 18a, w celu utworzenia publicznego żłobka w Milanówku 

 

MODYFIKACJA  TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej w treści jako ,,ustawa Pzp’’, informuje, 

iż modyfikuje we wskazanym poniżej zakresie treść SIWZ i Projekt Umowy, w konsekwencji czego zmianie 

ulegają następujące zapisy: 

1. rozdziału I ust. 5 pkt 13 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie ryczałtową wartość odrębnie dla 

wykonanej dokumentacji projektowej oraz dla zrealizowanych kompletnych etapów prac budowlanych 

(odbiory robót budowlanych potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz po wykonaniu dokumentacji 

powykonawczej. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych oferowanych przez 

Wykonawcę przez cały okres trwania umowy. 

Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 

a)  Fakturami przejściowymi – wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie protokołów 

zaawansowania inwestycji odpowiednio do wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

prac projektowych, robót budowlanych albo nadzoru autorskiego, potwierdzających procentowe 

zaawansowanie wykonania przedmiotu umowy w poszczególnych ww. etapach realizacji w danym 

okresie, które będzie stanowiło podstawę do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za ten okres. 

Łączna wysokość faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania odpowiednio prac projektowych, robót budowlanych albo nadzoru autorskiego. 

b) Fakturą końcową w wysokości 20% wynagrodzenia odpowiednio za wykonanie prac projektowych, 

robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego wystawioną na podstawie protokołu zaawansowania 

inwestycji, potwierdzającego odbiór końcowy robót budowlanych. 

 

2. rozdziału I ust. 5 pkt 17  ppkt 1) SIWZ, usuwa się zapis: …sporządzony wg wzoru do umowy; 

 

3. rozdziału I ust. 5 pkt 17 ppkt 2) SIWZ, usuwa się zapis: …sporządzonego wg wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy… 

4. rozdziału I ust. 6 pkt 1 ppkt 3) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  

Terminy realizacji poszczególnych etapów, o których mowa w ppkt 1 wynikają z harmonogramu, który 

będzie stanowił załącznik do Umowy. 

 

5. z treści rozdziału I ust. 6 pkt 1 usuwa się zapisy ppkt 4 i 5 SIWZ. 

 

6. rozdziału I ust. 6 pkt 1 ppkt 8 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Protokół odbioru wykonania: 

ZP.271.1.14.TOM.2019.SJ 

 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego 
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a) etapu prac projektowych określonych w ust. 1 pkt 1 lit a), zostanie podpisany po pozytywnym 

zweryfikowaniu projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego; 

b) projektu budowalnego, o którym mowa ust. 1 pkt 1 lit b), zostanie podpisany po pozytywnym 

zweryfikowaniu przez Zamawiąjącego, z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż po dostarczeniu przez 

wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;  

c) opracowań o których mowa ust. 1 pkt 1 lit c), zostanie podpisany po pozytywnym zweryfikowaniu 

dokumentacji przez Zamawiającego. 

 

7. rozdziału II ust. 2 lit. b) SIWZ  tiret 2, który otrzymuje brzmienie:  

 

⎯ 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe 

w pełnieniu funkcji kierownika robót albo kierownika budowy albo inspektora nadzoru  przy realizacji 

co najmniej dwóch inwestycji budowlanych2; 

 

UWAGA !!! Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia celem pełnienia funkcji 

Projektanta, stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. 

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną  do 

pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę 

uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi 

wymaganych uprawnień lub jest szerszy. 

UWAGA !!! Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 

U. z 2014 r. poz.1278 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów upoważniające do realizacji zadania  w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem.  

Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a 

ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r.  o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.  

z 2008 r., poz. 2272 ze zm.)  oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.). 

 

8. rozdziału X ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: 

ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 18.06.2019 r. do GODZ.10:00 

 

9. rozdziału XII ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: dnia  18.06.2019 roku o godz. 

10:15 w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku. 

 

10. rozdziału XVI ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 18.06.2019 r., do godz. 10.00 

wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). 

 

11. w rozdziale IV formularza oferty  punkty 7 i 9 otrzymują brzmienie: 

… 

7. Termin realizacji zamówienia(Zgodnie z rozdziałem I ust. 6 SIWZ):Niniejszym potwierdzamy termin 

realizacji zamówienia określony w złożonej ofercie i zgodny SIWZ. 

9.    Sposób kalkulacji ceny (Zgodnie z rozdziałem I ust. 5 SIWZ): Niniejszym potwierdzamy sposób 

kalkulacji  ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami  określonymi  w  SIWZ …. 
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12. W załączniku nr 2 do SIWZ Projekt umowy:  

⎯ z treści § 5 usuwa się ust. od  9 do 15; 

 

⎯ z treści § 7 ust. 1 usuwa się pkt 4-5; 

 

⎯  treść § 7 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie 

Protokół odbioru wykonania: 

a) etapu prac projektowych określonych w ust. 1 pkt 1 lit a) zostanie podpisany po pozytywnym 

zweryfikowaniu projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego; 

b) projektu budowalnego, o którym mowa ust. 1 pkt 1 lit b) zostanie podpisany po pozytywnym 

zweryfikowaniu przez Zamawiąjącego, z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż po dostarczeniu przez 

wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

c) opracowań o których mowa ust. 1 pkt 1 lit c) zostanie podpisany po pozytywnym zweryfikowaniu 

dokumentacji przez Zamawiającego. 

 

⎯ z treści § 7 ust. 2 pkt 1) usuwa się zapis: …sporządzony wg wzoru do umowy; 

 

⎯ z treści § 7 ust. 2 pkt 2) usuwa się zapis: …sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy… 

 

⎯ § 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

1)  Fakturami przejściowymi – wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie protokołów 

zaawansowania inwestycji odpowiednio do wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

prac projektowych, robót budowlanych albo nadzoru autorskiego, potwierdzających procentowe 

zaawansowanie wykonania przedmiotu umowy w poszczególnych ww. etapach realizacji w danym 

okresie, które będzie stanowiło podstawę do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za ten okres. 

Łączna wysokość faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania odpowiednio prac projektowych, robót budowlanych albo nadzoru autorskiego. 

2)  Fakturą końcową w wysokości 20% wynagrodzenia odpowiednio za wykonanie prac projektowych, 

robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego wystawioną na podstawie protokołu zaawansowania 

inwestycji, potwierdzającego odbiór końcowy robót budowlanych. 

 

⎯ z treści § 13 ust. 2 pkt 3) usuwa się zapis: … (słownie: tysiąc)…  

 

⎯ treść § 13 ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:  

W przypadku gdy Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy lub projektanta na osobę posiadającą 

mniejsze doświadczenie od wymaganego w SIWZ na potwierdzenie spełniania warunku udziału w 

postępowaniu wówczas Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości  

5 000,00 zł. 

 

⎯  z treści § 15 usuwa się ust. 2 pkt 1 lit. c) i ust. 7, w związku z powyższym zmianie ulega dalsza 

numeracja w niniejszym paragrafie.   

 

⎯ z treści § 16 ust. 1  usuwa się zapis: … w szczególności dotyczących wykonania nawierzchni… 

 

Ponadto Zamawiający informuje że, zmianie ulega Formularz oferty i  załącznik nr 5, w związku z tym aktualizuje 

w całości druk oferty oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.  

 
Załączniki: 

1. Zmieniony formularz oferty  
2. Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób 

    Sekretarz Miasta Milanówka 

                     /-/ 

          Piotr Iwicki  

 


