Mszczonów, 11.09.2017r.
Zamawiający:
Gmina Mszczonów
96-320 Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1

Adresat:
Potencjalny wykonawca / oferent

Zmiana
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
DOTYCZY:
1. Nazwa zamówienia:
Zainstalowanie platformy (windy zewnętrznej) oraz zadaszenie schodów do budynku gminnego
przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie
2. Nr sprawy: RG.271.1.12.2017.AJ
3. Tryb postępowania: roboty budowlane w trybie przetargowym w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wymaganiami instytucji
współfinansującej w zakresie udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 50
tys. zł netto, a poniżej 30 tys. euro.
W związku z publikacją w dniu 07.09.2017r. na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu
Komunikatu dla wnioskodawców RPO WM 2014-2020 w zakresie publikacji zapytań ofertowych
zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020, zamawiający dokonuje publikacji Zapytania ofertowego na stronie
www.funduszedlamazowsza.eu/zapytania-ofertowe
Dodatkowo w związku z publikacją zapytania ofertowego na ww. stronie, zmianie ulega termin
składania ofert oraz termin realizacji zamówienia:
A.
W zapytaniu ofertowym (pkt 5) było:
5. Termin wykonania zamówienia:
Obowiązującym terminem wykonania zamówienia jest termin do 20 listopada 2017 r.
W zapytaniu ofertowym (pkt 5) powinno być:
5. Termin wykonania zamówienia:
Obowiązującym terminem wykonania zamówienia jest termin do 30 listopada 2017 r.
B.
W zapytaniu ofertowym (pkt 7 ppkt 8) było:
8) Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które
należy opisać:
Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego:
Zainstalowanie platformy (windy zewnętrznej) oraz zadaszenie schodów do budynku gminnego
przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie
Nr sprawy: RG.271.1.12.2017.AJ
Nie otwierać przed 13.09.2017r. przed godz. 1020
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W zapytaniu ofertowym (pkt 7 ppkt 8) powinno być:
8) Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które
należy opisać:
Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego:
Zainstalowanie platformy (windy zewnętrznej) oraz zadaszenie schodów do budynku gminnego
przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie
Nr sprawy: RG.271.1.12.2017.AJ
Nie otwierać przed 28.09.2017r. przed godz. 1020
C.
W zapytaniu ofertowym (pkt 8 ppkt 1 i 2) było:
1) Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 13.09.2017r. do godziny 10.00 w pok. nr 1 (punkt
podawczy) Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1.
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2017r. o godz. 10.20 w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie.
W zapytaniu ofertowym (pkt 8 ppkt 1 i 2) powinno być:
1) Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 28.09.2017r. do godziny 10.00 w pok. nr 1 (punkt
podawczy) Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1.
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2017r. o godz. 10.20 w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie.
D.
We wzorze umowy (par. 4 ust. 2) stanowiącej załącznik. nr 2 do Zapytania ofertowego było:
2. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia
20 listopada 2017r.
We wzorze umowy (par. 4 ust. 2) stanowiącej załącznik. nr 2 do Zapytania ofertowego powinno być:
2. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia
30 listopada 2017r.
E.
We wzorze umowy (par. 11 ust. 2 lit. a tiret pierwszy) stanowiącej załącznik. nr 2 do Zapytania
ofertowego było:
- Niekorzystne warunki atmosferyczne, polegające na opadach deszczowych, uniemożliwiające
prawidłowe wykonanie robót budowlanych na zewnątrz, jeżeli konieczność wykonania prac w
tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
Przedłużenie terminu nastąpi w przypadku wystąpienia opadów deszczowych w dniach
roboczych w okresie, w którym zaplanowane roboty budowlane wymagają pogody bez opadów
deszczowych. Wykonawca będzie musiał w takim przypadku udowodnić Zamawiającemu
konieczność wykonania tych robót w danym okresie oraz niemożność ich wykonania przez
określoną ilość dni z powodu opadów atmosferycznych. Termin realizacji przedmiotu Umowy
będzie mógł być wydłużony o ilość dni, w których konieczne było wykonywanie robót
budowlanych na zewnątrz, a nie było możliwe z powodu opadów deszczowych.
Powyższa przesłanka nie będzie spełniona jeśli Wykonawca mógłby te roboty wykonać w innym
okresie oraz gdy poprzez swoje zaniedbanie będzie w takim stopniu spóźniony w realizacji
Umowy, że nawet w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych nie byłoby możliwe
zakończenie realizacji Umowy w pierwotnym terminie.
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wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność.
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atmosferycznych. Wykonawca będzie musiał w takim przypadku udowodnić Zamawiającemu
konieczność wykonania tych robót w danym okresie oraz niemożność ich wykonania przez
określoną ilość dni z powodu opadów atmosferycznych. Termin realizacji przedmiotu Umowy
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F.
Pozostałe zapisy dokumentów przetargowych pozostają bez zmian.

…………………….
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