
Radłów, dnia 07.11.2022 
Gmina Radłów 
ul. Oleska 3 
46 – 331 Radłów 
 
 
IZPŚ.271.14.2022  
 

Uwaga: Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
wraz ze zmianą załącznika do SWZ wzór umowy !!! 
Zmiana terminu składania ofert – przedłużenie !!! 

 
 
Zgodnie z art. 286 ust 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP, Zamawiający dokonuje 

zmiany treści SWZ i przedłuża termin składania ofert dla zadania pn „Przebudowa drogi 
gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki od km 0+ 000 do km 2 + 266”  
Postepowanie oznaczone nr IZPŚ.271.14.2022 zmienia się w zakresie:  
 
 
I. W punkcie 11) SWZ jest:  
„11) Termin związania ofertą 
30 dni od terminu składania ofert (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 
którym upływa termin składania ofert) tj. do dnia 08 grudnia 2023” 
Zmienia się na:  
„11) Termin związania ofertą 
30 dni od terminu składania ofert (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 
którym upływa termin składania ofert) tj. do dnia 09 grudnia 2023.” 
 
II. W punkcie 13) 8. SWZ  jest:  
„13) 8. Termin składania ofert upływa 09.11.2022 roku do godz. 09:00” 
Zmienia się na:  
„13) 8. Termin składania ofert upływa 10.11.2022 roku do godz. 09:00.” 
 
III. W punkcie 14) 1. SWZ jest:  
„14) Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2022 roku o godz. 12:00” 
Zmienia się na:  
„14) Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2022 roku o godz. 12:00.” 
 
IV. W załączniku do SWZ – wzór umowy zmienia się zapisy w § 7 ust. 5 jest:  

„5. Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się jednorazowo po wykonaniu całego przedmiotu umowy. 
Wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, jednak w ogólnym 
rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana  ustalonego w ust. 1 
wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie 
odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku wynagrodzenie 
określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 
jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym; 

2) w przypadku wystąpienia robót innego rodzaju niż ujęte w przedmiarach robót (tzn. takich, których 
nie można rozliczyć zgodne z pkt 1), a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, roboty te 



będą rozliczone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego; kosztorysy te opracowywane będą w oparciu o 
następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 
złożonych przez Wykonawcę, 

b) w przypadku braku odpowiednich cen czynników produkcji, zostaną one przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym, 
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR lub KNNR, 

d) w ostateczności, gdy brak jest innych podstaw wskazanych powyżej, podstawę ustalenia 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowi wycena indywidualna Wykonawcy 
zatwierdzona przez Zamawiającego.” 

Zmienia się na:  

„5. Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż miesięczne. Wartość 
wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco: 

3) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, jednak w ogólnym 
rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana  ustalonego w ust. 1 
wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie 
odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku wynagrodzenie 
określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 
jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym; 

4) w przypadku wystąpienia robót innego rodzaju niż ujęte w przedmiarach robót (tzn. takich, których 
nie można rozliczyć zgodne z pkt 1), a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, roboty te 
będą rozliczone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego; kosztorysy te opracowywane będą w oparciu o 
następujące założenia: 

e) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 
złożonych przez Wykonawcę, 

f) w przypadku braku odpowiednich cen czynników produkcji, zostaną one przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

g) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym, 
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR lub KNNR, 

h) w ostateczności, gdy brak jest innych podstaw wskazanych powyżej, podstawę ustalenia 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowi wycena indywidualna Wykonawcy 
zatwierdzona przez Zamawiającego.” 

 

V. Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą 
wiążące przy składaniu ofert.  
VI. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez 

zmian. 
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