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     Urząd Gminy Mokrsko 
98-345 Mokrsko 

 

Tel. 0-43  84118-18 

        0-43 88632- 88 

Fax  0-43 88632-77 

Mokrsko, dnia 05.03.2012r. 

Znak: ZFIiS.271.2.4.2012.KP 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko”. 
  

 

MODYFIKACJA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Zgodnie z 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.) 
zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w zakresie Załącznika NR 6 do SIWZ – Wzór Umowy, oraz Załącznika nr 8 
- Opis Systemu monitoringu i wizualizacji 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór Umowy. 
 

BYŁO 

§ 2 pkt. 5. Rozliczenie robót w tym robót dodatkowych  i zamiennych 
nastąpi w jednej fakturze  końcowej. Faktura wystawiona będzie po 

wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego robót wykonanych w okresie 
rozliczeniowym, i uregulowana w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót i 

kosztorysem wykonanym w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów 

ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki 
obmiaru. 

b) w przypadku, gdy występują roboty, na które nie określono w 

kosztorysie ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, których nie 
można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, 
roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o 

następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji ( R, M, S, Ko,  Z) zostaną przyjęte z 

kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji 

szczegółowej dotyczącej tej części przedmiotu umowy; 
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2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w 
oparciu o zapisy w podpunkcie „l”, brakujące ceny czynników 

produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD, (jako 
średnie) za okres ich wybudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy 
zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich 
braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, 
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a 
następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 
 

 

 
POWINNO BYĆ 

 
§ 2 pkt. 5 Faktura wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przez 
Zamawiającego robót i uregulowana w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót i 
kosztorysem robót zamiennych. 
 

§ 2 pkt. 6 Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w jednej fakturze  końcowej 

w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów 

ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki 
obmiaru. 

b) w przypadku, gdy występują roboty, na które nie określono w 

kosztorysie ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, których nie 
można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, 
roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o 

następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji ( R, M, S, Ko,  Z) zostaną przyjęte z 

kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji 

szczegółowej dotyczącej tej części przedmiotu umowy; 
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w 

oparciu o zapisy w podpunkcie „l”, brakujące ceny czynników 

produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD, (jako 
średnie) za okres ich wybudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy 
zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich 
braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, 
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

W związku z rozbiciem §2 pkt. 5 na § pkt. 5 i 6, §2 pkt. 6-12 otrzymuje 

numerację kolejno §2 pkt. 7-13. 
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Załącznik nr 8 - Opis Systemu monitoringu i wizualizacji 
 

BYŁO 

4. pomiary: 

-  temperatury  
-  natlenienia  
-  poziomu PH 

-  inne  
POWINNO BYĆ 

 

4. pomiary: 
-  temperatury  

-  natlenienia  
-  inne  
 

Wykreśla się pomiary poziomu PH. 
 

Zamawiający  wydłuża termin składania ofert do dnia: 
09 marca  2012r. do godz. 12oo   

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.  
Otwarcie ofert: 09 marca  2012r. do godz. 1215   

 
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 
zmian.  
 

 

Z poważaniem  

 
Wójt Gminy Mokrsko 

               (-) Tomasz Kącki 
 

 
 


