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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-02-05, godzina: 11:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-02-06, godzina: 11:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 5)

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień

zawartej Umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany terminów, o których mowa w §6 ust.



1, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy lub

okolicznościami niezależnymi od Stron w tym m.in.: a) zmiany terminów określonych w § 6

ust. 1 lit. a) lub c)niniejszej Umowy w razie zmian, odnoszących się, odpowiednio, do treści

PFU lub treści Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego

wykonania przedmiotu Umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również w przypadku

konieczności wykonania Robót dodatkowych, Robót zamiennych, wstrzymujących z przyczyn

technicznych realizację przedmiotu Umowy lub wpływających z innych przyczyn na

wydłużenie terminu zakończenia Inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, terminu zakończenia Inwestycji nie dłużej jednak niż o okres

trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą

pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami; b) zmiany terminu określonego w §6

ust. 1 lit a) niniejszej Umowy, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie

Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w

szczególności: i. przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji

wydawanych przez Organy Administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów, których

uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, ii. trudności

terenowo – prawne, iii. konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych

rozwiązań; c) konieczności przesunięcia terminu przekazania Terenu Budowy, d) okoliczności

zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i uniemożliwiających terminowe

wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności: i. niekorzystne warunki atmosferyczne tj.

utrzymywanie się w ciągu min. trzech dni temperatury poniżej 00C , ciągłe opady deszczu

albo śniegu trwające dłużej niż 5 dni, uniemożliwiające realizację Robót zgodnie z przyjętą

technologią ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, (tj.

wykrycie obecności obiektów archeologicznych i konieczność prowadzenia badań

rcheologicznych; konieczność wykonania odwodnienia nie przewidzianego w Dokumentacji

Projektowej) iii. kolizje z sieciami infrastruktury oraz z innymi elementami zagospodarowania

terenu, iv. przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów

postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub konieczność uzyskania

nowych decyzji lub uzgodnień, v. odmowa udostępnienia terenu do celów realizacji

przedmiotu Umowy przez właścicieli i/lub zarządcę drogi lub innego wykonawcę, z którym

Roboty powinny być skoordynowane, e) w przypadku, gdy wykonanie Robót nie będzie

możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania Robót z Wykonawcą innych robót

wykonywanych na Terenie Budowy, f) wystąpienie robót dodatkowych, oraz Robót



zamiennych i/lub zmiany technologii przy czym zmiana terminów musi być

udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem

zobowiązana jest złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności, g) w

razie zmian odnoszących się do Dokumentacji Projektowej i/lub PFU, które to zmiany są

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i osiągnięcia przyjętego

założenia. Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć go niezwłocznie po

powzięciu wiadomości o takiej okoliczności. h) w przypadku zaistnienia Siły wyższej,

możliwa będzie w szczególności zmiana terminów umownych. Zmiana terminów musi być

udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem

zobowiązana jest złożyć w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej

okoliczności, potwierdzonej wpisem w Dziennik Budowy (obowiązek wpisu do Dziennika

Budowy nie dotyczy okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. c), g) niniejszego

paragrafu. Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z

okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca

nie dochowa ww. terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę

terminów umownych. 2) zmiany wynagrodzenia, w wyniku: a) zmian odnoszących się do

treści PFU lub Dokumentacji Projektowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszego

paragrafu, które zostanie ustalone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez

Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego, opracowanych w oparciu o

następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w

zamówieniu podstawowym, zostaną ustalone na podstawie zapisów przyjętych z kosztorysu

opracowanego metoda kalkulacji szczegółowej złożonego przez Wykonawcę wraz z

Dokumentacją Projektową; ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia

podstawowego, ale nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ich ceny jednostkowe

zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania

z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności

wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego); b) zmian odnoszących się do treści

Dokumentacji Projektowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu,

które zostaną ustalone na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, c)

robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów opracowanych

metodą kalkulacji szczegółowej przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o

następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w



zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu

opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej złożonego przez Wykonawcę w ramach

Dokumentacji Projektowej, ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania

zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ich

ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych,

niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego

wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego). - Nie

przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników

cenotwórczych podanych w kosztorysie opracowanym metodą kalkulacji szczegółowej

przekazanym Zamawiającemu wraz z Dokumentacją Projektową. d) robót zamiennych

i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na

podstawie kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej przygotowanych

przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: i. ceny jednostkowe

na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w

oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej

złożonego przez Wykonawcę w ramach Dokumentacji Projektowej, ii. w przypadku

robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w

Dokumentacji Projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie

czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD

dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot (dla

województwa łódzkiego). - Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych,

jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie sporządzonym metodą

kalkulacji szczegółowej przekazanym Zamawiającemu wraz z Dokumentacją

Projektową. e) odstąpienia od części Umowy, zaniechania Robót na zasadach

określonych w §14 ust. 5. 3) zmiany zakresu przedmiotu Umowy oraz warunków

realizacji zawartych w PFU lub rozwiązań w Dokumentacji Projektowej, przy czym

zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności: a) trudnościami uzyskania prawa do

dysponowania terenem dla planowanej Inwestycji, b) warunkami geologicznymi, c)

ewentualnymi kolizjami z istniejącą infrastrukturą o ile kolizji tych nie można było

przewidzieć na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej przy dołożeniu należytej

staranności, W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu i



wynagrodzenia, pod warunkiem, że taka zmiana zakresu przedmiotu Umowy wpływa

na termin lub kwotę wynagrodzenia. 4) oczywistych omyłek rachunkowych i

pisarskich, 5) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z

podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym

mowa art. 22a PZP – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie

Zamawiającego, na zasadach określonych w § 15 ust. 18 Umowy, 6) zmiany

Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa

jeżeli: a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment

dokonywania zmiany, b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment

dokonywania zmiany, c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 7)

zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań

Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 8) zmiany regulacji prawnych

wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany

Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 9) w przypadku zmiany

przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała

zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: a) zmiany stawki podatku VAT; b)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dopuszcza się zmianę

wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia

przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez

przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten

wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inspektor

zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w

szczególności przedstawić zestawienie: - wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz

wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

oddelegowanych do realizacji Umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i

innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, - wpływu zmiany stawki podatku od

towarów i usług na koszty związane z wykonaniem Umowy, w szczególności z

wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w



którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość

wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te

zmiany mają wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż

Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez

wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów

potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń

do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji

uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku złożenia w trybie

określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c

niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 7 dni od daty złożenia dokumentów

zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie.

Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania

dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są

niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.

Wykonawca obowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień

w terminie 5 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego.

Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie

powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych

dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian

opisanych w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w

terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z

dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o

wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 14 dni zawrą aneks do

Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust.

1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania

aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. W wypadku zmiany, o której mowa w

ust. 1 pkt. 10) lit. c) niniejszego paragrafu wartość cen jednostkowych netto nie

zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na

podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 10)

lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości

zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń



publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; d) zmiany

przepisów ustawy Pzp. 2. Wszelkie istotne zmiany treści Umowy wymagają

formy pisemnej - aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem

§ 8 ust. 8, § 10 ust. 7 oraz § 12 ust. 1 pkt 5), § 19 ust. 3 Umowy. 3. W przypadku

zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia Umowy, do których

będzie miała zastosowanie powyższa zmiana

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany

istotnych postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany

terminów, o których mowa w §6 ust. 1, spowodowanej okolicznościami leżącymi

po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy lub okolicznościami niezależnymi od

Stron w tym m.in.: a) zmiany terminów określonych w § 6 ust. 1 lit. a) lub c)

niniejszej Umowy w razie zmian, odnoszących się, odpowiednio, do treści PFU

lub treści Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne do

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i osiągnięcia przyjętego założenia,

jak również w przypadku konieczności wykonania Robót dodatkowych, Robót

zamiennych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację przedmiotu

Umowy lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu

zakończenia Inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, terminu zakończenia Inwestycji nie dłużej jednak

niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia jeżeli koszty

wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi

zmianami; b) zmiany terminu określonego w §6 ust. 1 lit a) niniejszej Umowy,

spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub

okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w

szczególności: i. przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i

decyzji wydawanych przez Organy Administracyjne, gestorów sieci oraz innych

podmiotów, których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania

Przedmiotu Umowy, ii. trudności terenowo – prawne, iii. konieczność zmiany

wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań; c) konieczności przesunięcia

terminu przekazania Terenu Budowy, d) okoliczności zaistniałych w trakcie

realizacji przedmiotu Umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie

przedmiotu Umowy, w szczególności: i. niekorzystne warunki atmosferyczne tj.

utrzymywanie się w ciągu min. trzech dni temperatury poniżej 00C , ciągłe opady



deszczu albo śniegu trwające dłużej niż 5 dni, uniemożliwiające realizację

Robót zgodnie z przyjętą technologią ii. niekorzystne warunki archeologiczne,

geologiczne, hydrogeologiczne, (tj. wykrycie obecności obiektów

archeologicznych i konieczność prowadzenia badań archeologicznych;

konieczność wykonania odwodnienia nie przewidzianego w Dokumentacji

Projektowej) iii. kolizje z sieciami infrastruktury oraz z innymi elementami

zagospodarowania terenu, iv. przedłużający się termin uzyskania wszelkich

pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji wydawanych przez

organy administracyjne lub konieczność uzyskania nowych decyzji lub

uzgodnień, v. odmowa udostępnienia terenu do celów realizacji przedmiotu

Umowy przez właścicieli i/lub zarządcę drogi lub innego wykonawcę, z

którym Roboty powinny być skoordynowane, e) w przypadku, gdy wykonanie

Robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania Robót z

Wykonawcą innych robót wykonywanych na Terenie Budowy, f) wystąpienie

robót dodatkowych, oraz Robót zamiennych i/lub zmiany technologii przy

czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej

dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć

niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności, g) w razie zmian

odnoszących się do Dokumentacji Projektowej i/lub PFU, które to zmiany są

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i osiągnięcia

przyjętego założenia. Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć

go niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności. h) w

przypadku zaistnienia Siły wyższej, możliwa będzie w szczególności zmiana

terminów umownych. Zmiana terminów musi być udokumentowana, a

pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem

zobowiązana jest złożyć w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o

takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w Dziennik Budowy (obowiązek

wpisu do Dziennika Budowy nie dotyczy okoliczności o których mowa w ust.

1 pkt 1) lit. c), g) niniejszego paragrafu. Przedłużenie terminu nastąpi o okres

proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających

przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa ww.

terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę

terminów umownych. 2) zmiany wynagrodzenia, w wyniku: a) zmian



odnoszących się do treści PFU lub Dokumentacji Projektowej, o których

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu, które zostanie ustalone na

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i

zatwierdzonych przez Zamawiającego, opracowanych w oparciu o

następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju,

co w zamówieniu podstawowym, zostaną ustalone na podstawie zapisów

przyjętych z kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegółowej

złożonego przez Wykonawcę wraz z Dokumentacją Projektową; ii. w

przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale

nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ich ceny jednostkowe

zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż

średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału

poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla

województwa łódzkiego); b) zmian odnoszących się do treści Dokumentacji

Projektowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu,

które zostaną ustalone na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac

Projektowych, c) robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na

podstawie kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o

następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju

co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy

przyjęte z kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej

złożonego przez Wykonawcę w ramach Dokumentacji Projektowej, ii. w

przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale

nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ich ceny jednostkowe

zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż

średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału

poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla

województwa łódzkiego). - Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen

jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w

kosztorysie opracowanym metodą kalkulacji szczegółowej przekazanym

Zamawiającemu wraz z Dokumentacją Projektową. d) robót zamiennych



i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii

rozliczane będą na podstawie kosztorysów opracowanych metodą

kalkulacji szczegółowej przygotowanych przez Wykonawcę i

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy

te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: i. ceny

jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu

opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej złożonego przez

Wykonawcę w ramach Dokumentacji Projektowej, ii. w przypadku robót

niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ich ceny jednostkowe

zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż

średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału

poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot (dla

województwa łódzkiego). - Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen

jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w

kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej przekazanym

Zamawiającemu wraz z Dokumentacją Projektową. e) odstąpienia od

części Umowy, zaniechania Robót na zasadach określonych w §14. 3)

zmiany zakresu przedmiotu Umowy oraz warunków realizacji zawartych

w PFU lub rozwiązań w Dokumentacji Projektowej, przy czym zmiana

taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w

trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności: a) trudnościami

uzyskania prawa do dysponowania terenem dla planowanej Inwestycji, b)

warunkami geologicznymi, c) ewentualnymi kolizjami z istniejącą

infrastrukturą o ile kolizji tych nie można było przewidzieć na etapie

opracowania Dokumentacji Projektowej przy dołożeniu należytej

staranności, W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość

zmiany terminu i wynagrodzenia, pod warunkiem, że taka zmiana zakresu

przedmiotu Umowy wpływa na termin lub kwotę wynagrodzenia. 4)

oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 5) odstąpienia przez

Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym

zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa art. 22a PZP



– na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie

Zamawiającego, na zasadach określonych w § 15 ust. 18 Umowy, 6)

zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału,

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: a.

nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment

dokonywania zmiany, b. nie zachodzą wobec niego podstawy

wykluczenia na moment dokonywania zmiany, c. nie pociąga to za sobą

innych istotnych zmian Umowy, 7) zmiany Wykonawcy w wyniku

przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem

jego Podwykonawców, 8) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych

w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany

Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 9) w

przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia

Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w

szczególności: a) zmiany stawki podatku VAT; b) zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  dopuszcza się zmianę

wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one

udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie

szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten

wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego

zamówienia, a Inspektor zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści

kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić

zestawienie: - wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich

osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

oddelegowanych do realizacji Umowy u Zamawiającego wraz ze

składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, - wpływu



zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z

wykonaniem Umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem

wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym

zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość

wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości

oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie

oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania

dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji,

przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających

prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do

złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej

kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. W

przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o

dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 9) lit. a-c niniejszego

paragrafu, Zamawiający w terminie 7 dni od daty złożenia

dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub

złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego

terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych

wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia

są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 5 dni

od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego.

Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w

wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję

na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie

złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 9)

lit. a-c niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie 14

dni od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z

dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania

wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 14

dni zawrą aneks do Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w

oparciu o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 9) lit. a-c niniejszego



paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o

którym mowa w zdaniu powyżej. W wypadku zmiany, o której

mowa w ust. 1 pkt. 9) lit. c) niniejszego paragrafu wartość cen

jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość

cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9) lit. b)

niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie

proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy

wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio

wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia; d) zmiany przepisów ustawy Pzp. 2. Wszelkie

istotne zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej - aneksu

do Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 8,

§ 10 ust. 7 oraz § 12 ust. 1 pkt 5), § 19 ust. 3 Umowy. 3. W

przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te

postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie

powyższa zmiana.


