
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.63.2020 Gliwice,  25-08-2020 r.

nr kor. UM.773444.2020 

Dotyczy: Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

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

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ-wzór umowy

§ 6 ust. 11 pkt 2)

jest:

"2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy
oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w brzmieniu zgodnym ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5D
do niniejszej umowy (dla odbiorów częściowych zgodnie z załącznikiem nr 5C)",

powinno być:

"2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy
oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w brzmieniu zgodnym ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5C".

§ 6 ust. 12 pkt 5)

zapis uznaje się za nieobowiązujący w niniejszym postępowaniu

§ 7 ust. 7 oraz § 7* ust. 7  

jest:

"7. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej
i końcowej) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o treści
załącznika nr 5C), 5D) tj. o uregulowaniu wszystkich należności wynikających
z realizacji umowy o podwykonawstwo oraz związanych z jej realizacją,
zawierające dodatkowo:
1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia,
2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu
tych umów oraz roszczeń z nimi związanych.
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W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców –
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia
Wykonawcy o treści załącznika nr 5A)".

powinno być:

"7. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej
i końcowej) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o treści
załącznika nr 5C) tj. o uregulowaniu wszystkich należności wynikających
z realizacji umowy o podwykonawstwo oraz związanych z jej realizacją,
zawierające dodatkowo:
1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia,
2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu
tych umów oraz roszczeń z nimi związanych.
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców –
warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia
Wykonawcy o treści załącznika nr 5A)".

§ 15 ust. 6 pkt 1)

jest:

"formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z następującymi
załącznikami;
A. programem funkcjonalno – użytkowym dotyczącym dostosowania strefy
wejścia głównego do budynku przy ul. Dębowej 5  w Gliwicach do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych
B. wyciągiem z wniosku o dofinansowanie (tabela: Mierzalne wskaźniki projektu
wraz z opisem wydatków)".

powinno być:

"Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz
udzielonymi  przez Zamawiającego odpowiedziami  na zapytania wykonawców)
wraz   z następującymi załącznikami;
A. programem funkcjonalno – użytkowym dotyczącym dostosowania strefy
wejścia głównego do budynku przy ul. Dębowej 5 w Gliwicach do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych
B. wyciągiem z wniosku o dofinansowanie (tabela: Mierzalne wskaźniki projektu
wraz z opisem wydatków)".

§ 15 ust. 6 pkt 5) lit. C

jest:

"C. wzór oświadczenia Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy do odbiorów
częściowych,"

powinno być:

"C. wzór oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy",

§ 15 ust. 6 pkt 5) lit. D

zapis uznaje się za nieobowiązujący w niniejszym postępowaniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział 29 Załączniki do specyfikacji
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ZAŁĄCZNIK NR 12  -  wzór  ośw iadczen ia  podwykonawcy /da lszego
podwykonawcy [załącznik nr 5)C do umowy] otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszego zawiadomienia o modyfikacji SIWZ.

ZAŁĄCZNIK NR 15 -  wzór  oświadczenia  podwykonawcy i  da lszego
podwykonawcy - do odbioru końcowego [załącznik nr 5) D do umowy] - uznaje się
za nieobowiązujący w niniejszym postępowaniu. 

załącznik:

ZAŁĄCZNIK NR 12  -  wzór  ośw iadczen ia  podwykonawcy /da lszego
podwykonawcy [załącznik nr 5)C do umowy].    

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 08-09-2020 r. do godz. 10:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 08-09-2020 r. o godz. 13:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
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