
 

 

   

Kraków, dnia 18.08.2020 r. 

  

     

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie       

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wybór Generalnego 

Wykonawcy zadania pn. „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji 

wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej                    

z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi                 

z wbudowaną podziemną stacją transformatorową, teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, 

kanalizacji deszczowej, c.o. z wymiennikownią, wentylacji pożarowej, wentylacji mechanicznej    

i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przyłącze 

ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji 

deszczowej oraz instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem 

bezodpływowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociągowej, 

wodociągowej przeciwpożarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa 

startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej n/n 0,4kV, 

elektroenergetycznej SN 15kV, oświetlenia terenu a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną 

w tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, 

budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu 

podziemnego, schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem 

zabaw oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej 

oraz ogrodzenia." 

 

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków 

dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

            

Rozdział IV pkt 1 

Było: 

1. Strony ustalają że Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 23 miesięcy od 

dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, iż: 

1) Przekazanie Terenu budowy nastąpi do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy;  

2) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Terenu budowy w terminie 

późniejszym niż określono w pkt. 1), lecz nie dłuższym niż o 60 dni kalendarzowych w 

stosunku do terminu określonego w pkt. 1). W takim przypadku termin realizacji 

Przedmiotu umowy zostanie wydłużony, w formie pisemnego aneksu, o liczbę dni 

przesunięcia powyżej 40 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.  

Jest: 

1. Strony ustalają że Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 25 miesięcy od 

dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, iż: 

1) Przekazanie Terenu budowy nastąpi do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy;  
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2) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Terenu budowy w terminie 

późniejszym niż określono w pkt. 1), lecz nie dłuższym niż o 60 dni kalendarzowych w 

stosunku do terminu określonego w pkt. 1). W takim przypadku termin realizacji 

Przedmiotu umowy zostanie wydłużony, w formie pisemnego aneksu, o liczbę dni 

przesunięcia powyżej 40 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.  

3) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania Terenu budowy nie 

później niż 3 dni robocze przed tym terminem. 

 

Rozdział XVIII pkt 2 

Było: 

„Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą łącznie 

odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, z minimalną sumą ubezpieczenia, która 

powinna odpowiadać co najmniej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §31 ust. 1 

Umowy (…)” 

Jest: 

„Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w tym z tytułu 

niniejszej Umowy), obejmującej łącznie odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową 

oraz wynikającej ze zbiegu tych podstaw na kwotę nie mniejszą niż 30 000 000,00 PLN. 

Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego oraz za szkody wyrządzone przez jego 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.” 

 

oraz dodanie pkt 5, który otrzymuje brzmienie: 

„Przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopie (potwierdzone 

za zgodność z oryginałem) uprawnień osób wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób.” 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane do DUUE w dn. 18.08.2020 r. i po 

opublikowaniu zostanie zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 

 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania 

ofert oraz wnoszenia wymaganego wadium. 
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