POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 22 kwietnia 2021 r.
Numer sprawy: PZD-ZP.261.7.2021

ZMIANA NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr
1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece
Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski
Działając zgodnie z art.286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00
do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz,
Powiat Nowotarski z dnia 26 marca 2021 r. znak: PZD-ZP.261.7.2021 (zwanej dalej również
„SWZ”):

Treść zmian:
1. W Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w
km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski – w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do tejże specyfikacji:
1) w §4 ust.1 przyjmuje brzmienie:
„Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą sześciu faktur, tj. pięciu faktur przejściowych i jednej faktury końcowej. Pierwsza faktura przejściowa musi zostać wystawiona
przez Wykonawcę w 2021 roku i kwota ujęta na tej fakturze odpowiadać będzie 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Wynagrodzenie ujęte na kolejnych fakturach przejściowych będzie odpowiadać 15% wartości brutto wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku każdej z tych faktur. Kwota na fakturze końcowej wynosić będzie 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy”;
2) w §4 ust.2 przyjmuje brzmienie:
„Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej przez Wykonawcę będzie protokół
odbioru częściowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu przez
Wykonawcę Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Pierwsza faktura przejściowa może
obejmować jedynie Roboty wykonane do dnia 15 listopada 2021 roku.”;
3) w §4 ust.8 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) sposobu płatności w zakresie możliwości zmiany wartości procentowej faktur przejściowych - z uwagi na brak możliwości zrealizowania Robót z przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy, w szczególności zawarcia Umowy w terminie uniemożliwiającym
zrealizowanie Robót w 2021 r. na kwotę stanowiącą 20% wartości brutto wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 Umowy.”;
4) w §7 ust.10 w zdaniu trzecim wyrażenie „w terminie 3 dni roboczych” zastępuje się wyrażeniem „w terminie 5 dni roboczych”;
5) w §16 ust.1 wyrażenie „co najwyżej cztery protokoły” zastępuje się wyrażeniem „wyłącznie pięć protokołów”;
6) w §19 ust.2 pkt 3 wyrażenie „dłużej niż 2 dni robocze” zastępuje się wyrażeniem „dłużej
niż 5 dni roboczych”;
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7) w §19 ust.2 pkt 6 wyrażenie „pomimo wezwania” zastępuje się wyrażeniem „pomimo pisemnego wezwania”;
8) w §20 ust.1 pkt 8 przyjmuje brzmienie:
„0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy
przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub projektu jej zmiany, jak również za
każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,”.

Pozostałe postanowienia:
2. W pozostałym zakresie Specyfikacja warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
3. W związku z faktem, iż termin składania ofert upływa 4 maja 2021 o godz.13:00, Wykonawcy dysponują wystarczającym czasem na zapoznanie się z ww. zmianami oraz przygotowanie
ofert. Wobec czego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
4. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
5. Niniejszą zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej postępowania (platformiezakupowej):
https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu
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