
Otwock – Świerk, dnia  22.02.2017 r. 

 
Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie 
przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni 
radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w 
Otwocku – Świerku. 
 
 
Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie:  
 

Ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz (Zamawiający zwraca uwagę, iż 

dane zawarte w przedmiarze robót stanową dla wykonawcy element pomocniczy przy sporządzaniu 

kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo - finansowego).     

 
Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:  

 
11. Zamawiający przed podpisaniem umowy zatwierdzi, przedstawiony przez Wykonawcę, 

harmonogram rzeczowo – finansowy (ustalający kolejność robót, termin ich wykonania oraz ich 

wartość). Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do harmonogramu rzeczowego  przekazanego przez 

Wykonawcę przed podpisaniem umowy i Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić i przekazać 

poprawiony projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

Zamawiający w ramach zatwierdzania harmonogramu rzeczowo – finansowego dokona jego 

weryfikacji z uwzględnieniem:   

a) dokumentacji projektowo – kosztorysowej,   

b) cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 

c) deklarowanych w harmonogramie przez Wykonawcę terminów dostaw kluczowych 

urządzeń i elementów wyposażenia. 

W razie wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących wiarygodności 

deklarowanych w harmonogramie przez Wykonawcę terminów dostaw kluczowych urządzeń i 

elementów wyposażenia. 

 

Uwaga !    

Ze względu na bardzo istotną dla Zamawiającego potrzebę terminowej realizacji zamówienia, 

Zamawiający zastrzega, iż w razie odmowy przez Zamawiający zatwierdzenia przedstawionego przez 

Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego, Zamawiający może uchylić się od zawarcia 

umowy z wybranym Wykonawcą.     

 

12. Zamawiający zastrzega, iż zatwierdzony  harmonogram rzeczowy będzie podstawą: 

a) podziału realizacji umowy na dwa etapy  

b) weryfikacji terminowej realizacji prac, 

c) nakładania kar umownych za brak realizacji w terminie każdej pozycji w harmonogramie.   

 
Pkt. II. 16 otrzymuje brzmienie:  
 



1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  70 dni  od dnia zawarcia umowy  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w dwóch etapach: 

a) I etap –  (Wykonawca wykaże 30  % faktycznego zaawansowania robót), 

b) II etap –  (Wykonawca wykaże 100 % faktycznego zaawansowania robót - zakończy w całości 

realizację przedmiotu zamówienia).   

 
2. Podstawą zakresu robót przewidzianych do realizacji  w I i II etapie będzie harmonogram 

rzeczowo – finansowy przekazany przez Wykonawcę. Wykonawca w ramach przygotowanego 

harmonogram rzeczowo – finansowego i podziału prac na etapy powinien uwzględnić wszystkie 

prace przewidziane w przedmiarach zawartych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

(zawartej  w załączniku nr 1 do siwz).  

 

 
Pkt. II. 18 otrzymuje brzmienie:  
 

Warunki płatności   

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zostanie zawarte w umowie z Wykonawcą 

na podstawie oferty. Wypłata wynagrodzenia, nastąpi na podstawie dwóch faktur VAT 

wystawionych w oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru bez zastrzeżeń po 

zakończeniu Etapu I i II, w szczególności: 

a) pierwsza faktura (po zakończeniu I etapu) opiewać będzie na kwotę 30 % wysokości 

wynagrodzenia ryczałtowego zawartego w umowie z Wykonawcą (faktura zostanie 

wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń,  

potwierdzającego 30 % zaawansowanie robót), 

b) druga faktura (po zakończeniu II etapu), opiewać będzie na kwotę 70 % wysokości 

wynagrodzenia ryczałtowego zawartego w umowie z Wykonawcą (faktura zostanie 

wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, 

potwierdzającego faktyczne wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia). 

2. Faktyczne zaawansowanie oraz wykonanie wszystkich robót zostanie ustalone na podstawie: 

a) zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, który będzie stanowił załącznik do 

umowy,  

b) cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy (oparte na jednostkach 

przedmiarowych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej).    

 
Pkt. XIV. pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:  

,   

e) dostarczenie zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego 

realizacji umowy,  

 
Załącznik nr 7 do SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 8 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY otrzymuje brzmienie:  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy ustala się na kwotę (kwota podana przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym): 

a) netto …zł (słownie:….) 



b) podatek VAT  …. zł (słownie:……) , 

c) brutto … zł (słownie: …..). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Strony zgodnie oświadczają, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, obejmuje i pokrywa wszelkie koszty 

związane z należytym wykonaniem wszystkich świadczeń i obowiązków wynikających z Umowy, 

koszty ewentualnych utrudnień realizacji przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

3. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi na podstawie dwóch faktur VAT wystawionych w 

oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru bez zastrzeżeń po zakończeniu Etapu I i II, w 

szczególności: 

a) Pierwsza faktura (po zakończeniu I etapu) opiewać będzie na kwotę w wysokości 30 % 

wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 (faktura zostanie wystawiona 

przez Wykonawcę po podpisaniu protokoły odbioru bez zastrzeżeń,  potwierdzającego 

faktyczne zaawansowanie robót w wysokości 30 %), 

b) Druga faktura (po zakończeniu II etapu), opiewać będzie na kwotę w wysokości 70 % 

wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 (faktura zostanie wystawiona 

przez Wykonawcę po podpisaniu protokoły odbioru końcowego bez zastrzeżeń 

potwierdzającego faktyczne wykonanie wszystkich  robót objętych przedmiotem 

zamówienia). 

4. Faktyczne zaawansowanie oraz wykonanie wszystkich robót zostanie ustalone na podstawie 

zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, który stanowi załącznik nr 6 do 

umowy. .   

5. Protokół odbioru robót bez zastrzeżeń dotyczących I i II Etapu, stanowić będzie podstawę  do 

wystawienia faktur VAT. Faktury VAT będzie opiewać na kwotę, o których mowa w ust. 3. oraz 

zostaną wystawione przez Wykonawcę w ciągu 5 – u dni roboczych od dnia podpisania 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego, na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7. Zamawiający przed wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy po zakończeniu  I i II Etapu dokona 

weryfikacji płatności z tytułu wynagrodzenia przez Wykonawcę wobec Podwykonawców,   

uwzględniając warunki opisane w § 2.  

§ 10 KARY UMOWNE  w zakresie ust. 1 pkt. 1.1. otrzymuje brzmienie:  

1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w 

formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1.1. w przypadku realizowania przedmiotu zamówienia z naruszeniem terminu określonego w 

§ 6 oraz w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, Zamawiający może obciążyć 



Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0, 25 % wartości  

wynagrodzenia brutto określonego § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  otrzymuje brzmienie:  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:    

1.1. w przypadku opóźnień Wykonawcy w realizacji prac w stosunku do terminów wskazanych 

w § 6 oraz w harmonogramie rzeczowo – finansowym,   

1.2. naruszenia przez Wykonawcę wymagań zawartych w § 2 - 3,  

1.3. dokonania cesji umowy przez Wykonawcę lub (lub jej części) bez zgody Zamawiającego, 

1.4. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym (w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy), 

1.5. nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy w terminie 3 dni od dnia 

wyznaczenia terminu przekazania terenu i obiektów,    

1.6. wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, podjęcie uchwały, decyzji w 

przedmiocie likwidacji Wykonawcy lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku 

Wykonawcy,  

1.7. naruszenia przez Wykonawcę w sposób rażący umowy lub przepisów prawa.   

2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, następuje w ciągu 5 dni od dnia  

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od Umowy.  

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w tym sytuacji określonej w ust. 1 nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy, skutkujące koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych 

kosztów, uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę tych 

dodatkowych kosztów.  

6. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający  może powierzyć  

dokończenie wykonania przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na  koszt Wykonawcy, co nie 

uchybia innym uprawnieniom Zamawiającego określonych w odrębnych przepisach lub w 

niniejszej umowie.  

7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień 

odstąpienia. Inwentaryzacja powinna zostać zatwierdzona przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności 

zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace Jeżeli 

Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, 



Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i 

obowiązujący.  

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

9. Koszty zabezpieczenia realizacji przerwanych elementów przedmiotu zamówienia oraz inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy której doszło 

do odstąpienia. 

 


