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Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia29 sĘcznta2004t. - Prawo zamówięn publicznych
(Dz. U, z 2015e poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wprowadza złnianę treści Specyfikacji
istofirych waruŃów zamówienia w postępowaniu o udzięlenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie ptzetarga nieograniczonego na zadania p.n. "Termomodernizacja
budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie
Gminy Bańniczka"

1,.W Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3.2 dodaje się zapis
"Wymagan ia doty czące robót :

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami,

warunkami technicznlrmi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.Zgodnie z zaleceniarni

Inspektora nadzoru,
2) rcboty należy prowadzió zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot

zamówieńa, specyfikacj ą techniczną wykonania i odbioru robót budowlarrych oraz

wymogami niniej szej SIWZ,
3) użfie materińy i urządzenia powinny byó w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność

eksploatacyjną.

4) Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert

równoważnych w zakresie urządzeń, materiałów, itd. przy cTW zasttzega, że oferowane

zamięnniki otaz efekt prac muszą się charuktetyzować co najmniej takimi samymi

parametrami technicznymi (nie gorszyrni), jakie zahJadano w projekcie. Wykonawca, który

zdecyduje się na złożenię oferty równowaznej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana wządzeń,

materiałów lub rozwiązń technicztych na inne możę nieść za sobą potrzebę dostosowania

projektu do nowych rozwiązń w niezbędnym zakresie, wymaganym prawem budowlanym i
innymi przepisami z nim związanymi. W związku z tym istnieje ryzyko poniesienia pTzęz

Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań.

UWAGA: Udowodnienie równowazności leży po stronie Wykonawcy"

W pozostĄm zapisie Specyfikacja istotnych warunków zamówięnia pozostaje nięzmieniona.

Uwzględniając treść art. 38 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówięń

publicznych niniejsza zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówięnia nie prowadzi

do zmiany treści ogłoszęnia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicmych, a zmiana nie

wymaga dodatkowego czasu na wprowadzęnię zmian w ofęrtach wobec

przedłuża terminu składania ofert.

ZamawiĄący nie


