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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją
przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu. 2. Zakres
rzeczowy robót budowlanych: 1) budowa zbiornika retencyjnego V=110m3: płyta fundamentowa, dostawa i
posadowienie elementów zbiornika, wyposażenie zbiornika, ocieplenie zbiornika; 2) pompownia wody: roboty
budowlano-remontowe i sanitarne, roboty technologiczne - wymiana istniejącego zestawu pompowego; 3)
rurociągi międzyobiektowe: roboty ziemne, roboty montażowe –rurociąg przelewowy oraz spustowy DN 160
PVC o łącznej długości 29,5m, rurociąg ssawny PN6 z rur polietylenowych PE 100, SDR 26 DN160 o łącznej
długości 80,5m; rurociągi tłoczne PN6 z rur PE 100, SDR 26 DN160 o łącznej długości 39,5m; 4) roboty
drogowe - budowa drogi dojazdowej do zbiornika o pow. 201m2. 5) instalacje elektryczne. 6) czynności
towarzyszące tj. obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, 3. Roboty budowlane należy wykonać
zgodnie z: 1) dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany; b) Przedmiar robót, który jest
dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zawarte w przedmiarze
robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów
zadania. 2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W/w opracowania stanowią załącznik nr 1 do
SIWZ. 4. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 5. Wszędzie tam, gdzie
przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę
rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one
posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów
określonych w dokumentacji projektowej. Zaoferowane rozwiązanie równoważne nie może powodować
konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje
urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Treść tych dokumentów powinna być na tyle
szczegółowa i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących
ich parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w
stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne
rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych przez
Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 7. W przypadku, gdy zamiana urządzeń
spowoduje konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamiennej - Wykonawca zobowiązany
będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji
inwestycji w oparciu o tę dokumentację. 8. Konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamiennej
oraz uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę, nie stanowi podstawy do wydłużenia terminu realizacji
zadania określonego w ust. 22 pkt. 2) rozdziału III SIWZ. 9. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy
wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i
certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 10. Przed
wbudowaniem wszelkich materiałów i urządzeń oraz zastosowaniem konkretnej technologii Wykonawca jest
zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru wydawanej po pozytywnym
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zaopiniowaniu przez użytkownika obiektu (Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu). 11. Podczas realizacji
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody do spożycia dla odbiorców
hydroforni Stary Węgliniec w ilości i jakości nie przekraczającej dopuszczalnych norm do stosowania na
obiekcie. W związku z tym Wykonawca powinien uzgodnić z użytkownikiem obiektu terminarz realizacji robót.
12. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o każdorazowym wyłączeniu wody z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem, przy czym przerwa w dostawie wody nie może być dłuższa niż 8 godzin. W
przypadku dłuższej przerwy w dostawie wody, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego
dostarczania wody do odbiorców. 13. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym
zakresie i na własny koszt, do: 1) zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji; 2) na terenach położonych w
strefie ochrony archeologicznej i konserwatorskiej – poniesienie kosztów związanych ze zgłoszeniem
właściwym służbom rozpoczęcia robót ziemnych; 3) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem, w
tym między innymi z ustawą z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku poz. 1614). Biorąc pod
uwagę konieczność dbałości o cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz różnych form ochrony
przyrody, należy zwrócić uwagę na działania polegające na organizacji dostaw, lokalizację i organizację pl.
magazynowego budowy. Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem m.in. potrzeb i biologii
gatunków chronionych. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego regularnego
występowania i rozrodu należy traktować, jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień ( oprac.
http://www.nfosigw.gov.pl); 4) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
(obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób; 5)
rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej; 6) uczestniczenia w radach budowy zwoływanych nie
rzadziej niż raz w miesiącu; 7) uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 8) dokonania wywozu gruzu i
innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją
odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko; 9) przedłożenia przed zawarciem umowy
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem
obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem
wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 10) przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu ubezpieczenia
budowy potwierdzającego, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych,
losowych. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż 600 000
zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania przedłożonej polisy
przedłoży nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy
Wykonawcy. 14. Ustala się następujące warunki płatności: 1) podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie
ryczałtowe; 2) rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie wystawiona po zakończeniu przedmiotu
umowy; 3) Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych; 4) faktura końcowa zostanie wystawiona w
oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy
i członków komisji odbiorowej; 5) Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty
protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy; 6) płatność za fakturę VAT będzie dokonana
przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT
do siedziby Zamawiającego. 15. Warunki gwarancji: 1) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji; 2)
zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą usterek
powstałych w wyniku: a) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami
bezpieczeństwa, b) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione, c) uszkodzeń
mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń, d) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia
pioruna i innych klęsk żywiołowych. 3) Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie
wymogów gwarancyjnych nie ustają w przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od
użytkownika zaników napięcia oraz braku możliwości w odbiorze ciepła. 4) Udzielona przez Wykonawcę
gwarancja jakości będzie obejmować: a) usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z
instrukcją i przeznaczeniem, montażu i uruchomienia instalacji – niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48
godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu. b) usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po rozpatrzeniu
zgłoszenia przez producenta trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady c)
przeprowadzanie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, stałe serwisowanie urządzeń przy
czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia doręczenia powiadomienia. 5) Do napraw gwarancyjnych
Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów
uszkodzonych sprzed usterki. 6) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy
od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 16.
Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią
formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza
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powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2)
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3)
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały
określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 6 do SIWZ. 17. Wymagania dotyczące zatrudnienia
na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez
wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), co
najmniej jedną osobę wykonującą czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót
budowlanych; 2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na
podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę,
wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby
wykonującej ww. czynności; 3) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży
zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz
czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym
podpunkcie stanowi Formularz nr 7 do SIWZ. 4) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji
zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie
ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy – formularz nr 6 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z
realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu. 2.
Zakres rzeczowy robót budowlanych: 1) budowa zbiornika retencyjnego V=110m3: płyta fundamentowa,
dostawa i posadowienie elementów zbiornika, wyposażenie zbiornika, ocieplenie zbiornika; 2) pompownia
wody: roboty budowlano-remontowe i sanitarne, roboty technologiczne - wymiana istniejącego zestawu
pompowego; 3) rurociągi międzyobiektowe: roboty ziemne, roboty montażowe –rurociąg przelewowy oraz
spustowy DN 160 PVC o łącznej długości 29,5m, rurociąg ssawny PN6 z rur polietylenowych PE 100, SDR 26
DN160 o łącznej długości 80,5m; rurociągi tłoczne PN6 z rur PE 100, SDR 26 DN160 o łącznej długości 39,5m;
4) roboty drogowe - budowa drogi dojazdowej do zbiornika o pow. 201m2. 5) instalacje elektryczne. 6)
czynności towarzyszące tj. obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, 3. Roboty budowlane należy
wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany; b) Przedmiar robót, który
jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zawarte w
przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w
oszacowaniu kosztów zadania. 2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W/w opracowania
stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne
normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
5. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod
warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie
obniżą standardów określonych w dokumentacji projektowej. Zaoferowane rozwiązanie równoważne nie może
powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. 6. W przypadku, gdy Wykonawca
zaoferuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Treść tych dokumentów powinna
być na tyle szczegółowa i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań
dotyczących ich parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że
na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w
stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne
rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych przez
Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 7. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy
wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i
certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 8. Przed
wbudowaniem wszelkich materiałów i urządzeń oraz zastosowaniem konkretnej technologii Wykonawca jest
zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru wydawanej po pozytywnym
zaopiniowaniu przez użytkownika obiektu (Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu). 9. Podczas realizacji
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody do spożycia dla odbiorców
hydroforni Stary Węgliniec w ilości i jakości nie przekraczającej dopuszczalnych norm do stosowania na
obiekcie. W związku z tym Wykonawca powinien uzgodnić z użytkownikiem obiektu terminarz realizacji robót.
10. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o każdorazowym wyłączeniu wody z co najmniej 7-
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dniowym wyprzedzeniem, przy czym przerwa w dostawie wody nie może być dłuższa niż 8 godzin. W
przypadku dłuższej przerwy w dostawie wody, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego
dostarczania wody do odbiorców. 11. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym
zakresie i na własny koszt, do: 1) zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji; 2) na terenach położonych w
strefie ochrony archeologicznej i konserwatorskiej – poniesienie kosztów związanych ze zgłoszeniem
właściwym służbom rozpoczęcia robót ziemnych; 3) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem, w
tym między innymi z ustawą z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku poz. 1614). Biorąc pod
uwagę konieczność dbałości o cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz różnych form ochrony
przyrody, należy zwrócić uwagę na działania polegające na organizacji dostaw, lokalizację i organizację pl.
magazynowego budowy. Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem m.in. potrzeb i biologii
gatunków chronionych. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego regularnego
występowania i rozrodu należy traktować, jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień ( oprac.
http://www.nfosigw.gov.pl); 4) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
(obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób; 5)
rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej; 6) uczestniczenia w radach budowy zwoływanych nie
rzadziej niż raz w miesiącu; 7) uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 8) dokonania wywozu gruzu i
innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją
odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko; 9) przedłożenia przed zawarciem umowy
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem
obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem
wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 10) przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu ubezpieczenia
budowy potwierdzającego, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych,
losowych. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż 600 000
zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania przedłożonej polisy
przedłoży nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy
Wykonawcy. 12. Ustala się następujące warunki płatności: 1) podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie
ryczałtowe; 2) rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie wystawiona po zakończeniu przedmiotu
umowy; 3) Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych; 4) faktura końcowa zostanie wystawiona w
oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy
i członków komisji odbiorowej; 5) Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty
protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy; 6) płatność za fakturę VAT będzie dokonana
przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT
do siedziby Zamawiającego. 13. Warunki gwarancji: 1) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji; 2)
zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą usterek
powstałych w wyniku: a) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami
bezpieczeństwa, b) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione, c) uszkodzeń
mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń, d) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia
pioruna i innych klęsk żywiołowych. 3) Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie
wymogów gwarancyjnych nie ustają w przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od
użytkownika zaników napięcia oraz braku możliwości w odbiorze ciepła. 4) Udzielona przez Wykonawcę
gwarancja jakości będzie obejmować: a) usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z
instrukcją i przeznaczeniem, montażu i uruchomienia instalacji – niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48
godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu. b) usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po rozpatrzeniu
zgłoszenia przez producenta trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady c)
przeprowadzanie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, stałe serwisowanie urządzeń przy
czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia doręczenia powiadomienia. 5) Do napraw gwarancyjnych
Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów
uszkodzonych sprzed usterki. 6) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy
od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 14.
Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią
formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2)
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3)
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały
określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 6 do SIWZ. 15. Wymagania dotyczące zatrudnienia
na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na
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podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez
wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), co
najmniej jedną osobę wykonującą czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót
budowlanych; 2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na
podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę,
wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby
wykonującej ww. czynności; 3) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży
zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz
czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym
podpunkcie stanowi Formularz nr 7 do SIWZ. 4) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji
zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie
ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy – formularz nr 6 do SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-29, godzina: 10:00
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