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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 
13017973000000, ul. ul. Gordziałkowskiego  9, 05-800  Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 
1603731, e-mail tomasz.zmuda@tbszm.com.pl, faks 758 84 50. 
Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 5 
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki 
wprowadzenia zmian: 1) Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w 
art. 144 ust. 1 pkt. 2-6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 z późniejszymi zmianami), (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej 
ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: - konieczności wprowadzenia zmian 
projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), - z powodu 
istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 
dokumentacji z przepisami prawa, - z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 
utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, - z 
powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć 
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - z powodu wystąpienia 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących 
niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, - z powodu wystąpienia dodatkowych, a 
niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, - przedłużenia 
się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione, - wystąpienia okoliczności nie zawinionych 
przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, - z powodu wstrzymania przez Zamawiającego 
wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ( nie dotyczy okoliczności 
wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 
Wykonawcę), - w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania przez 
Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe 
od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ, . - wystąpienia obiektywnych zmian 
ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego. - zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 8 ust. 4 i 
5. - zmiany wynagrodzenia w wyniku: a)robót dodatkowych – roboty te będą rozliczne na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz 
akceptowane przez Inwestora. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: - ceny 
jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy 
przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy. - w przypadku robót niezbędnych 
do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny 
jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz 
parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna…………………zł, koszty pośrednie……………………..%, 
koszty zakupu…………………….%, zysk………………………%), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na 
podstawie czynników produkcji nie wyższych niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla 
kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. b) robót zamiennych i/lub zmiany 
technologii – roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz 
akceptowane przez Inwestora. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: - ceny 
jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy 



przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy. - w przypadku robót niezbędnych 
do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny 

jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz 
parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna…………………zł, koszty pośrednie……………………..%, 
koszty zakupu…………………….%, zysk………………………%), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na 
podstawie czynników produkcji nie wyższych niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla 
kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. c) odstąpienia od części umowy. 
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz 
warunki wprowadzenia zmian: 1) Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach 
określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami), (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu 
art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: - konieczności wprowadzenia 
zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), - z powodu 
istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 
dokumentacji z przepisami prawa, - z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 

utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, - z 
powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć 
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - z powodu wystąpienia 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących 
niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, - z powodu wystąpienia dodatkowych, a 
niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, - przedłużenia 
się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione, - wystąpienia okoliczności nie zawinionych 
przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, - z powodu wstrzymania przez Zamawiającego 
wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ( nie dotyczy okoliczności 
wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 
Wykonawcę), - w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania przez 
Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe 
od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ, . - wystąpienia obiektywnych zmian 
ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego. - możliwości przedłużenia terminu realizacji umowy w związku z 
wprowadzeniem przez władze RP stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub 
zaistnienia siły wyższej w postaci np. stanu klęski żywiołowej, pandemii, strajków, okupacji budowy przez osoby 
inne niż pracownicy wykonawcy. - możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia 
publicznego związanego z wystąpieniem stanów nadzwyczajnych, jak np. epidemia, stan klęski żywiołowej, stan 
wyjątkowy. - zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 8 ust. 4 i 5. - zmiany wynagrodzenia w 
wyniku: a)robót dodatkowych – roboty te będą rozliczne na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz akceptowane przez Inwestora. 
Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: - ceny jednostkowe na roboty tego samego 
rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego 
przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy. - w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia 
podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 
podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych 
podanych w ofercie (robocizna…………………zł, koszty pośrednie……………………..%, koszty 
zakupu…………………….%, zysk………………………%), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie 
czynników produkcji nie wyższych niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału 
poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii – 
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz akceptowane przez Inwestora. 
Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: - ceny jednostkowe na roboty tego samego 
rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego 
przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy. - w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia 
podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 
podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych 
podanych w ofercie (robocizna…………………zł, koszty pośrednie……………………..%, koszty 
zakupu…………………….%, zysk………………………%), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie 
czynników produkcji nie wyższych niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału 
poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. c) odstąpienia od części umowy. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 



Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
2020-04-02, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-04-09, godzina: 10:00, 

 


