
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.36.2020 Gliwice,  24-07-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję,
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:

rozdział  3 .  Opis przedmiotu zamówienia część I I I .  Zmiany
do dokumentacji projektowej i inne wymagania Zamawiającego pkt
11 otrzymuje następujące  brzmienie:
"11. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną procedowana jest
sprawa podpisania umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową przy
Królowej Bony 8,10 w Gliwicach zezwalająca na wejście w teren dla
działki nr 1079 obręb Stare Miasto, celem wykonania prac związanych
z realizacją zadania „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia -
modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12”. W umowie przewiduje
się zawrzeć zapis zezwalający na realizację prac w okresie od 1.03. –
15.11.2021 r., przy czym Zamawiający wskazuje, iż rzeczywisty okres
realizacji prac przez Wykonawcę na działce nr 1079 obręb Stare Miasto,
licząc od dnia protokolarnego przekazania przez Wspólnotę Mieszkaniową
terenu Wykonawcy na działce nr 1079 obręb Stare Miasto do dnia jego
przekazania za protokołem do Wspólnoty Mieszkaniowej, ma być nie
dłuższy niż 30 dni.".

1. 

§ 3 ust. 2 pkt 19) ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ - wzór umowy otrzymuje
następujące brzmienie:
"19) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu
umowy złoży u właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek
o ich zatwierdzenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7
dostarczając jednocześnie wszelkie niezbędne dokumenty świadczące
o jakości danego materiału bądź urządzenia; zatwierdzony przez
branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla
Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiału lub
urządzenia; zastosowanie materiału lub urządzenia bez zatwierdzenia
przez właściwego inspektora nadzoru może skutkować obowiązkiem
usunięcia zastosowanego materiału lub urządzenia z winy Wykonawcy
i na jego koszt, zgodnie z decyzją branżowego inspektora nadzoru
inwestorskiego; wniosek podpisany odpowiednio przez kierownika budowy
lub właściwego dla danej branży kierownika robót branżowych wraz ze
wszystkimi załącznikami Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch
egzemplarzach, w wersji papierowej; po zatwierdzeniu wniosku przez
właściwego inspektora 1 egz. wniosku zostanie zwrócony Wykonawcy;
zatwierdzone, oryginalne wnioski wraz z załącznikami będą stanowiły
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element dokumentacji powykonawczej, zgodnie z ust. 3 pkt 14) umowy;
drugi, oryginalny egzemplarz pozostanie w zasobach Zamawiającego
i przez niego dołożony do dokumentacji powykonawczej; Wniosek
materiałowy zostanie zatwierdzony przez właściwego branżowego
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od złożenia
kompletnego wniosku materiałowego przez Wykonawcę; w przypadku
wnioskowania przez Wykonawcę o zastosowanie innego materiału,
urządzenia lub technologi niż jest to przewidziane w dokumentacji
projektowej, Wykonawca przed złożeniem wniosku do branżowego
inspektora nadzoru inwestorskiego pozyskuje pozytywną opinię
właściwego projektanta sprawującego nadzór autorski; w przypadku
ustanowienia Inżyniera Kontraktu gdy Wykonawca wnioskuje
o zastosowanie innego materiału, urządzenia lub technologi niż jest to
przewidziane w dokumentacji projektowej Zmawiający zajmie stanowisko
w tej kwestii w terminie 3 dni roboczych od zatwierdzenia wniosku
materiałowego przez właściwego branżowego inspektora nadzoru
inwestorskiego świadczącego usługę Inżyniera Kontraktu;".

Do § 3 ust. 2 ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ - wzór umowy - po pkt 48)
dodaje się pkt 48a) w następującym brzmieniu:
"48a) we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaplecze
budowy i właściwie zagospodaruje teren budowy zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku,
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), wskazaniami zawartymi
w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz ustawie Kodeks
Pracy;".

3. 

Dodaje się edytowalną wersję ZAŁĄCZNIKA nr 11 do SIWZ - wzór
harmonogramu terminowo-rzeczowego, który otrzymuje brzmienie jak
załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

4. 

Dodaje się do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 24 - uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytków,który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2
do niniejszej modyfikacji.

5. 

Załączniki:
1. ZAŁĄCZNIK NR 11 - wzór harmonogramu terminowo-rzeczowego (wersja
edytowalna)

2. ZAŁĄCZNIK NR 24 - uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.

2/2


	p10789f78523_OR86.html

