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 Głogów, 19.04.2021 r. 
 

Nr postępowania: RI.271.4.2021 

 
 
dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi  

ul. Parkowa w Serbach”. 
 
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (dalej SWZ), w następującym zakresie 
 
Zmiana nr 1. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia ust. 5 pkt 2 w „VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY”, który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„ 2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji.”. 
 
Zmiana nr 2. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia ust. 1 w „VII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI”, który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  

Pani Joanna Gruszczyńska 

        tel.  76 836 55 60 email: j.gruszczyńska@gminaglogow.pl  - w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia 

Pani Agnieszka Tórz Pan Daniel Trzebiatowski 

         tel. 76 836 55 62     email: a.torz@gminaglogow.pl  d.trzebiatowski@gminaglogow.pl – w 

zakresie procedury PZP.”. 

 
Zmiana nr 3. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia ust. 1 w „VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ”, który otrzymuje 
poniższe brzmienie: 
„1 .Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 
zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 
27.05.2021 r. 26.05.2021 r.”. 
 
Zmiana nr 4. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia ust. 1 w „IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”, który 
otrzymuje poniższe brzmienie: 
„1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym,  w ogólnie dostępnych formatach danych,  w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, 
.docx, odt.  Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty stanowiący złącznik nr 
3 do SWZ. W przypadku gdy wykonawca  nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru 
formularza oferty, oferta powinna zawierać  wszystkie informacje wymagane we wzorze.”.  
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Zmiana nr 5. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia ust. 3 w „IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”, który 
otrzymuje poniższe brzmienie: 
„3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców oświadczenia, które potwierdzają brak podstaw do 
wykluczenia oraz  spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu.”. 
 
Zmiana nr 6. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia ust. 5 w „IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”, który 
otrzymuje poniższe brzmienie: 
„5. Oświadczenia o których mowa w ust 2-4  składa się wraz  z ofertą. Pod rygorem nieważności,  w 

formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”. 

 
Zmiana nr 7. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia ust. 8 w „IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”, który 
otrzymuje poniższe brzmienie: 
„8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym formie 
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . W przypadku gdy pełnomocnictwo do 
złożenia oferty lub świadczenia, o którym mowa w art.125 ust 1 PZP zostało sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym. Potwierdzającym za zgodność 
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowania cyfrowe pełnomocnictwa 
powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia w art. 125 
ust. 1 PZP. ”. 
 
Zmiana nr 8. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia ust. 5 w „XI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU”, który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„5. Wykonawca , który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą , zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zmówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy  potwierdzający , że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca  
         polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia,  
         kwalifikacji zawodowych lub doświadczeniach, realizuje roboty budowlane lub usługi, których  
         wskazania zdolności dotyczą. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.                                   
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W przypadku gdy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zostało sporządzone jako dokument                        
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie  
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia dokonuje wykonawca lub notariusz. 
 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia mogą polegać na tych zdolnościach tych 
z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający  się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego  wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy. 
Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje 
się cyfrowe odwzorowania tego dokumentu  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania               
z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.”. 
 
Zmiana nr 9. 
Zmiana Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt umowy. Zamawiający zmienia ust. 2 lit. c) w § 10 Odstąpienie 
od umowy, który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„c) Wykonawca popada w opóźnienie zwłokę z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że 
wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach określonych Umową jest obiektywnie niemożliwe,”. 
 
Zmiana nr 10. 
Zmiana Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt umowy. Zamawiający zmienia ust. 1 w § 11 Kary umowne, 
który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc zł) netto  za każdy dzień opóźnienia zwłoki,  
b) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane tylko i wyłącznie brakiem 
dokumentów odbiorowych tj. dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót, 
Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł) netto  za każdy 
dzień opóźnienia zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów odbiorowych, 
c) za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 500 
zł  (słownie: pięćset zł) netto  za każdy dzień opóźnienia zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub Zamawiającego w zależności od uzgodnień, 
d) za spowodowanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót 
stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokości 500 zł netto  (słownie: pięćset złotych) za każdy 
dzień przerwy, 
e) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, 
f) za opóźnienie zwłokę w przedłożeniu (w przypadku wygaśnięcia podczas realizacji inwestycji) kopii 
dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty -oryginał do wglądu – 200 zł  (słownie: dwieście zł) 
netto  za każdy dzień opóźnienia zwłoki, 
g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – 500 zł  (słownie: pięćset zł) netto  za każdy dzień opóźnienia zwłoki, 
określonego za każdy dzień opóźnienia zwłoki, 
h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany – 500 zł  (słownie: pięćset zł) netto za każdy taki przypadek, 
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i) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) netto  za każdy taki 
przypadek, 
j) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego 
podwykonawcy, a jednocześnie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawcę, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca na zasadach jak w § 10 niniejszej umowy.”. 
 
Zmiana nr 11. 
Zmiana Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt umowy. Zamawiający zmienia ust. 3 w § 12 Zmiany treści 
umowy, który otrzymuje poniższe brzmienie: 
„3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia zwłoki może nastąpić, jeżeli takie 
opóźnienie zwłoka jest lub będzie miałoa wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku 
zawieszenia robót przez Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy.”. 
 
 
Zmiany SWZ z dnia 19.04.2021 r. nie zmieniają w sposób istotny treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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