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Dwikozy, dnia 2 września 2020 r. 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Dotyczy zadania: „Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dwikozach” w ramach 

projektu „Modernizacja Sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej 

w Szkole Podstawowej w Dwikozach”. 

 

Zamawiający zmienia poniższe części SIWZ, które uzyskują brzmienie (wyróżniono zmieniane lub 

nowe treści): 

1) pkt 3.9. ETAPY PRAC 

Zamawiający ze względów finansowych oraz organizacyjnych wymaga etapowania realizacji prac. W 

pierwszej kolejności (do 30.11.2020 r.) powinna zostać wykonana modernizacja kotłowni (wymiana 

kotłów z armaturą, zasilanie, instalacja gazowa i c.o., instalacja elektryczna) oraz montaż 

dodatkowych 2 grzejników w łazienkach. Dopuszczalna przerwa w ogrzewaniu obiektu związana z 

modernizacją kotłowni nie może trwać dłużej niż 3 dni kalendarzowe, w tym maksymalnie 1 dzień 

roboczy. W dalszej kolejności wykonawca może realizować inne prace, przy czym wartość prac 

wykonanych i zapłaconych w 2020 r. nie może przekroczyć kwoty 410 000 zł. brutto. Pozostałe prace 

powinny być wykonane do dnia 16 sierpnia 2021 roku; 

2) pkt 19.4 Oznaczenie koperty 

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

 „Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dwikozach” 

„NIE OTWIERAĆ PRZED 15.09.2020 R. GODZ. 9.30”. 

3) pkt 20.1 Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat pok. nr 15 ), w terminie do dnia 

15.09.2020 r. do godz. 9.00. 

4) pkt 21.1 Miejsce i termin otwarcia ofert 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego   sala nr 26 w dniu 15.09.2020 r. o godz. 

9.30. 

5) Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy  

 

a) §2 ust. 2 Wzoru umowy uzyskuje brzmienie: 

„2. Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do dnia 16 

sierpnia 2021 r., przy czym: 

1) do dnia 30 listopada 2020 r. zostanie wykonana modernizacja kotłowni (wymiana kotłów z 

armaturą, zasilanie, instalacja gazowa i c.o., instalacja elektryczna) oraz montaż 

dodatkowych 2 grzejników w łazienkach. Dopuszczalna przerwa w ogrzewaniu obiektu 

związana z modernizacją kotłowni nie może trwać dłużej niż 3 dni kalendarzowe, w tym 
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maksymalnie 1 dzień roboczy. Przez zakończenie robót w terminie należy rozumieć 

uruchomienie sprawnej instalacji c.o. oraz jej zgłoszenie Zamawiającemu zgodnie z ust. 3. ; 

2) pozostałe prace zostaną wykonane do dnia 16 sierpnia 2021 roku; 

 

b) w § 19 ust. 1 Wzoru umowy, dotyczącym kar umownych nakładanych na Wykonawcę, 

wprowadza się nowy pkt 13 o następującym brzmieniu: 

„13) w przypadku wystąpienia dłuższej niż 3 dni kalendarzowe przerwy w ogrzewaniu 

obiektu związanej z modernizacją kotłowni - w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki”. 

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

 

 


