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dotyczy: postępowania na zaprojektowanie, wybudowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i częściowe
wyposażenie zespołu budynków laboratoryjno-badawczych wraz z infrastrukturą, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja energii i źródła odnawialne w Gminie Jabłonna”” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” -17/PN/RB/2013

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Zamawiający, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej
Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na poprawieniu pomyłek w numeracji załączników oraz nazwy
cennika.
1. Zapis rozdz. VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ przyjmuje brzmienie:
„wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 5 do
SIWZ); do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone;”
2. Zapis rozdz. VI pkt 1 ppkt 3 SIWZ przyjmuje brzmienie:
„wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane (załącznik nr 6 do SIWZ); do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.
Wykaz wykonanych głównych usług i dowody potwierdzające należyte wykonanie usług
składają wyłącznie Wykonawcy, którzy nie zrealizowali wymaganych robót budowlanych
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.”
3. Zapis rozdz. VI pkt 1 ppkt 4 SIWZ przyjmuje brzmienie:
„wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ).”
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4. Zapis rozdz. VI pkt 7 SIWZ przyjmuje brzmienie:
„W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą złożyć:
informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ) - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej.”
5. Zapis rozdz. XVI pkt 1 SIWZ przyjmuje brzmienie:
„Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
6. W § 4 ust. 6 Wzoru umowy (załącznika nr 4 do SIWZ) mylnie podano nazwę cennika,
zamiast „SECONBUD” winno być „SEKOCENBUD”, w związku z powyższym zapis
przyjmuje brzmienie:
„Prace dodatkowe lub zamienne, do wykonania których Wykonawca nie jest zobowiązany
na podstawie ust. 5, mogą mu być zlecane na podstawie odrębnych zamówień, udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.5 Prawa Zamówień
Publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za prace dodatkowe lub zamienne zostanie
ustalone na podstawie cen nie wyższych niż średnie ceny wskazane w cenniku SEKOCENBUD dla województwa mazowieckiego, według wersji tego cennika z daty zlecenia
Wykonawcy prac dodatkowych lub zamiennych.”
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

………………………………………….
Prof. dr hab. Jan Kiciński
z-ca dyrektora ds. naukowych
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