
 

  

 

 

SM 7/2021                                                                       Kluczbork, dnia 21 czerwca 2021r. 

 

      

                                                                                                 

          

                         Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
                                dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

 

 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Słowackiego w Kluczborku – 

Słoneczne Błonia” 

 

Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ ul. Jana Pawła II nr 5,                        

46-203 Kluczbork dokonuje zmiany następujących zapisów w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego „A” przy ul. Słowackiego w Kluczborku – Słoneczne Błonia”: 

 

1/ Rozdział XIV Opis sposobu obliczenia ceny otrzymuje teść: 

 

„ 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe                   

za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym  

i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia określone w Formularzu oferty.  

3. Cena oferty stanowić będzie sumę cen za  wykonanie robót budowlanych, w tym dostaw, 

wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych do prawidłowego zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia i ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 

4. Podstawą obliczenia ceny oferty jest przekazany projekt budowlany, projekt wykonawczy,  

specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące zał. nr 8 do SIWZ. 

5. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych jak również rozmiaru 

pozostałych dostaw i ilości wykonanych usług oraz innych świadczeń, koniecznych                                 

do prawidłowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i ponoszonych przez Wykonawcę 

kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych 

usług, dostaw oraz robót i innych świadczeń; 

6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca; 

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów 

firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju (ustawa o odpadach - tekst jednolity:  

Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn zm.).” 

 

 

 



      

2/ Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje treść: 

 

„1. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy                     

z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca. 

2. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – sekretariat 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II 5, 46-203 

Kluczbork, do dnia  12 lipca 2021 r. do godz. 1300. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia 

odwołania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lipca 2021r.  o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego- 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II 5. 

5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle mu 

informację z otwarcia ofert. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.” 

 

3/ Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  „WZÓR UMOWY”  

 § 14 otrzymuje treść: 

 

„1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie nieograniczonego, jest 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się na kwotę:  

wartość zamówienia (netto) …………. zł 

plus kwota podatku VAT … % w kwocie …………. zł 

razem brutto: …………… zł  

słownie: ……………………. 

i nie podlega późniejszym renegocjacjom oraz waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 2. obejmuje wszystkie koszty związane                      

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

5. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych nieobjętych przedmiotem zamówienia odbywać 

się będzie na podstawie uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

6. Konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu i wspólnie z nim sporządzić protokół konieczności. Protokół konieczności 

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego ” 

 

 

 


