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Poznań, dnia 15 września 2017 r.  

Postępowanie nr AD/ZP/71/17 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: „Termomodernizacja łącznika - budynek A1A przy ul. Piotrowo w Poznaniu.” 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób 

następujący: 

 

1. Zmienia pkt. 2 Działu XI SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert, który otrzymuje 

brzmienie:  

„2. Opakowanie oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy umieścić w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

oferty bez jego uszkodzenia. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) 

Wykonawcy, adresem, zaadresowane w sposób wskazany poniżej: 

„Zamawiający: Politechnika Poznańska, PL. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60 – 965 

Poznań 

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja łącznika - budynek A1A przy ul. 

Piotrowo w Poznaniu.” 

Nie otwierać przed 22 września 2017 r. godz. 8:30 

Wykonawca : …………………………………………………..”” 

2. Zamawiający zmienia pkt. 6 i 7 Działu XII SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia 

ofert, który otrzymuje brzmienie:  

„6. Termin składania ofert: 

a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Politechnika Poznańska, pl. 

Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań, Budynek Rektoratu, pokój 205  

do dnia 22 września 2017 r. godz. 08.00;  

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie 

terminu składania ofert. 
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7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2017 r. r. godz. 08.30; w siedzibie 

Zamawiającego tj. Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60 – 965 Poznań, Budynek 

Rektoratu, pokój 203, 

a) Otwarcie ofert jest jawne. 

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.” 

 

3. Zamawiający zmienia w Dziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.4., który 

otrzymuje brzmienie: 

„2.4. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje również postępowania formalno - 

prawne prowadzące do uzyskania niezbędnych uzgodnień, postanowień oraz decyzji 

administracyjnych wraz z uzyskaniem ew. decyzji prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy 

uzgodnień oraz postępowań w zakresie badań archeologicznych, które wynikają w 

szczególności z art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, które stanowią obowiązek Zamawiającego.” 

4. Zamawiający zmienia w Dziale XXXVIII SIWZ Warunki zmiany umowy, ppkt. 5), który 

otrzymuje brzmienie: 

„5) dopuszczalna jest zmiana terminu, zakresu przedmiotu umowy, sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy wraz ze skutkami 

wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami 

zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji 

projektowej, zaistnienie warunków faktycznych w miejscu realizacji zamówienia, 

wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. np. kolizje z 

sieciami infrastruktury, badania archeologiczne, które mają być prowadzone przy 

prowadzeniu prac ziemnych, w związku z brzmieniem Uchwały nr XXIV/216/V/2007 

Rady Miasta Poznania z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Kampus Politechniki 

Poznańskiej w paśmie Warta" w Poznaniu, które spowodują konieczność przesunięcia 

terminu wykonania poszczególnych robót budowlanych wskazanych w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym lub konieczność przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu 

umowy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, zmiana terminu nastąpi o okres 

uzasadniony przyczynami zmiany, o których mowa powyżej. Zakres przedmiotu umowy, 

sposób wykonywania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy zostaną 

ustalone przez Strony w sposób uwzględniający osiągnięcie rezultatu będącego 
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przedmiotem świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy, którego dotyczyć 

będzie zmiana.” 

 

5. Zamawiający zmienia w Dziale XXXVIII SIWZ Warunki zmiany umowy, ppkt. 7), który 

otrzymuje brzmienie: 

„7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące 

następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., 

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

na skutek błędów w dokumentacji przetargowej, a okoliczności te uniemożliwią 

wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumentacji 

przetargowej.” 

 

6. W Dziale XXXVIII SIWZ Warunki zmiany umowy po ppkt) 9 dodaje się ppkt. 10) – 11) w 

brzmieniu: 

„10) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz terminu wykonania 

umowy, w przypadku zaistnienia potrzeby dostosowania treści umowy w sprawie 

zamówienia do treści zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, 

w szczególności w celu zapewnienia kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez 

Zamawiającego na podstawie lub w związku z umową w sprawie zamówienia; w takim 

przypadku Strony mogą określić zmieniony zakres przedmiotu umowy oraz sposób 

wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz termin 

wykonania umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania treści umowy w sprawie 

zamówienia do treści zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu; 

11) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz terminu wykonania 

umowy w przypadku wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji 

dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej 

wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia; w takim 

przypadku Strony mogą określić zmieniony zakres przedmiotu umowy oraz sposób 

wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz 

terminu wykonania umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania treści umowy w 

sprawie zamówienia do treści wprowadzonych lub zmienionych regulacji prawnych lub 
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regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej 

wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia.” 

 

7. W załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy zmienia się pkt. 3.1.2. ppkt. 45, który otrzymuje 

brzmienie: 

„45) Wszystkie aspekty formalnoprawne w tym uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji i 

uzgodnień związanych z realizacją całego zadania przetargowego leżą po stronie 

Wykonawcy. Na każdym etapie realizacji uzyskania niezbędnych dokumentów 

Wykonawca powinien dokonywać konsultacji z Zamawiającym oraz sukcesywnie 

przedstawiać, a docelowo przekazać Zamawiającemu całą prowadzoną dokumentację 

prowadzonych postępowań administracyjnych. Obowiązek, o którym mowa w zdaniach 

poprzedzających nie dotyczy uzgodnień oraz postępowań w zakresie badań 

archeologicznych, które wynikają w szczególności z art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które stanowią obowiązek 

Zamawiającego.” 

8. W załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy zmienia się pkt. 3.9.1. ppkt. 6, który otrzymuje 

brzmienie: 

„6) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów dokumentacji projektowej i robót 

określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki.” 

 

9. W załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy zmienia się pkt. 8.1.2. ppkt. 5, który otrzymuje 

brzmienie: 

„5) dopuszczalna jest zmiana terminu, zakresu przedmiotu umowy, sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy wraz ze skutkami 

wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami 

zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji 

projektowej, zaistnienie warunków faktycznych w miejscu realizacji zamówienia, 

wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. np. kolizje z 

sieciami infrastruktury, badania archeologiczne, które mają być prowadzone przy 

prowadzeniu prac ziemnych, w związku z brzmieniem Uchwały nr XXIV/216/V/2007 

Rady Miasta Poznania z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" Kampus Politechniki 

Poznańskiej w paśmie Warta" w Poznaniu, które spowodują konieczność przesunięcia 

terminu wykonania poszczególnych robót budowlanych wskazanych w Harmonogramie 



 

5 

rzeczowo-finansowym lub konieczność przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu 

umowy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, zmiana terminu nastąpi o okres 

uzasadniony przyczynami zmiany, o których mowa powyżej. Zakres przedmiotu umowy, 

sposób wykonywania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy zostaną 

ustalone przez Strony w sposób uwzględniający osiągnięcie rezultatu będącego 

przedmiotem świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy, którego dotyczyć 

będzie zmiana.” 

 

10. W załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy zmienia się pkt. 8.1.2. ppkt. 7, który otrzymuje 

brzmienie: 

„7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące 

następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., 

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

na skutek błędów w dokumentacji przetargowej, a okoliczności te uniemożliwią 

wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumentacji 

przetargowej.” 

 

11. W załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy w pkt. 8.1.2. po ppkt) 9 dodaje się ppkt. 10) – 

11) w brzmieniu: 

„10) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz terminu wykonania 

umowy, w przypadku zaistnienia potrzeby dostosowania treści umowy w sprawie 

zamówienia do treści zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, 

w szczególności w celu zapewnienia kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez 

Zamawiającego na podstawie lub w związku z umową w sprawie zamówienia; w takim 

przypadku Strony mogą określić zmieniony zakres przedmiotu umowy oraz sposób 

wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz termin 

wykonania umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania treści umowy w sprawie 

zamówienia do treści zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu; 

11) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz terminu wykonania 

umowy w przypadku wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji 

dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej 

wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia; w takim 
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przypadku Strony mogą określić zmieniony zakres przedmiotu umowy oraz sposób 

wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz 

terminu wykonania umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania treści umowy w 

sprawie zamówienia do treści wprowadzonych lub zmienionych regulacji prawnych lub 

regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej 

wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia.” 

 

12. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być 

uwzględnione w treści składanej oferty. 


