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Wszyscy uczestnicy postępowania 

           

   Zawiadomienie 

o modyfikacji treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 4 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy                                             

ul. Warszawskiej  44a”; ; ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/BZP00212928/01 z dnia 

17.06.2022 r. 

 

Strona internetowa: https://www.powiatmlawski.pl 

Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.powiatmlawski.pl 

Na tej stronie udostępniane są  zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 

 Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Treść modyfikacji SWZ: 

 

Jest zapis: rozdział II pkt. 10.4, pkt. 11.6b SWZ 

„………4) zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają właściwe 

zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako: 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty i prawidłowy wykonał, co najmniej 

4 roboty o charakterze składanej oferty; 

b) Wykaz 3 robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem 

przedmiotowym do niniejszego zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
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5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty…….” 

Po modyfikacji treść tych punktu  brzmi: 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają właściwe zdolności 

techniczne i zawodowe rozumiane jako: 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty i prawidłowy wykonał, co najmniej 

3 roboty budowlane o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotowym składanej 

oferty. 

b) Wykaz 3 robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem 

przedmiotowym do niniejszego zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty (załącznik Nr 8 do SWZ) 

Jest zapis: rozdział II pkt. 1 SWZ 

 

„ ……1. Przedmiot zamówienia 

przedmiot zamówienia stanowi zadanie pn. 

„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

z podziałem na etapy: 

 

Etap I – termin realizacji od dnia podpisania umowy do  04.11.2022 r. 

Etap II – zakończenie do 30.09.2023 r.   

 

Etap I obejmuje: 

- uaktualnienie uzgodnień p.poż projektu budowlanego 

- roboty przygotowawcze 

- fundamenty 

- podkłady na gruncie 

- ściany nośne 

- stropodach 

- dach wraz z konstrukcją 

- stolarka 

 

Etap II obejmuje: 



- posadzki i podłogi 

- tynki i okładziny wew. 

- tynki i okładziny zew. 

- rusztowania 

- elementy wykończeniowe 

- urządzenia 

- zagospodarowanie terenu 

- montaż stojaków na rowery /wycena własna/…….” 

 

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi: 

1. Przedmiot zamówienia 

przedmiot zamówienia stanowi zadanie pn. 

„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

z podziałem na etapy: 

 

Etap I – termin realizacji od dnia podpisania umowy do  04.11.2022 r. 

Etap II – zakończenie do 30.10.2023 r.   

 

Etap I obejmuje: 

- uaktualnienie uzgodnień p.poż projektu budowlanego 

- roboty przygotowawcze 

- fundamenty 

- podkłady na gruncie 

- ściany nośne 

- stropodach 

 

Etap II obejmuje: 

część Nr 1 

- dach wraz z konstrukcją 

- stolarka 

- posadzki i podłogi 

- tynki i okładziny wew. 

część Nr 2 

- tynki i okładziny zew. 

- rusztowania 

- elementy wykończeniowe 

- urządzenia 

- zagospodarowanie terenu 

- montaż stojaków na rowery /wycena własna/…….” 

Jest zapis: rozdział II pkt. 6 ppkt. 5 SWZ 

 

„……….Płatność za I etap  nastąpi  w 2022roku, a za etap II w  2023 roku. Fakturę należy 

wystawić dla każdego z etapów po dokonaniu  protokolarnego odbioru robót każdego z 

etapów. Odbiór  I etapu nastąpi w 2022roku……” 

Po modyfikacji treść tego punktu  brzmi: 

„……Płatność za I etap  nastąpi  w 2022roku, a za etap II z podziałem na 2 części nastąpi  

w  2023 roku. Fakturę należy wystawić dla każdego z etapów po dokonaniu  



protokolarnego odbioru robót każdego z etapów i części. Odbiór  I etapu nastąpi w 

2022roku…….” 

Jest zapis: § 1 załącznik Nr 12 do SWZ 

„……Etap I obejmuje: 

- uaktualnienie uzgodnień p.poż projektu budowlanego 

- roboty przygotowawcze 

- fundamenty 

- podkłady na gruncie 

- ściany nośne 

- stropodach 

- dach wraz z konstrukcją 

- stolarka 

 

Etap II obejmuje: 

- posadzki i podłogi 

- tynki i okładziny wew. 

- tynki i okładziny zew. 

- rusztowania 

- elementy wykończeniowe 

- urządzenia 

- zagospodarowanie terenu 

- montaż stojaków na rowery /wycena własna/…….” 

 

Po modyfikacji treść tego paragrafu   brzmi: 

  Etap I obejmuje: 

- uaktualnienie uzgodnień p.poż projektu budowlanego 

- roboty przygotowawcze 

- fundamenty 

- podkłady na gruncie 

- ściany nośne 

- stropodach 

 

Etap II obejmuje: 

część Nr 1 

- dach wraz z konstrukcją 

- stolarka 

- posadzki i podłogi 

- tynki i okładziny wew. 

 

 

część Nr 2 

- tynki i okładziny zew. 

- rusztowania 

- elementy wykończeniowe 

- urządzenia 

- zagospodarowanie terenu 

- montaż stojaków na rowery /wycena własna/…….” 

 



Jest zapis: § 4 pkt.1 załącznik Nr 12 do SWZ 

„…….1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy. 

Etap I – termin realizacji od dnia podpisania umowy do  04.11.2022 r. 

Etap II – zakończenie do 30.10.2023 r……….”  

 

Po modyfikacji treść tego paragrafu  brzmi: 

1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy. 

Etap I – termin realizacji od dnia podpisania umowy do  04.11.2022 r. 

Etap II – zakończenie do 30.10.2023 r. w tym: 

Część Nr 1 - zakończenie do 30.05.2023 r. 

Część 2 -  zakończenie do 30.10.2023 r 

 

Jest zapis: § 5 pkt.1 , 2, 3 załącznik Nr 12 do SWZ 

„……..1. Za wykonaną robotę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę 

umowną netto wg kosztorysów ofertowych w wysokości ………………………zł plus 

należny podatek VAT-………% tj……………………zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w 

wysokości ……………………………………zł  ( słownie:…………………………),  

z podziałem na  etapy: 

a) Etap I cenę umowną netto wg kosztorysu ofertowego w wysokości 

…………………….zł  plus należny podatek VAT-……………..% tj. 

…………………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 

………………………………………………..zł  ( słownie ……………….), 

b) Etap II cenę umowną netto wg kosztorysu ofertowego w wysokości 

…………………..zł plus należny podatek VAT-……………….% 

tj……………….……………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 

……………………………………..………zł  ( słownie: ……….…………) 

2. Zapłata wynagrodzenia po zakończeniu I i II etapu. Faktury należy wystawić w 2022 

i 2023 r., oddzielnie po zakończeniu każdego z etapów, po dokonaniu  protokolarnego 

odbioru robót każdego z etapów 

3. Fakturę po zakończeniu I etapu robót należy wystawić w wysokości określonej w ust. 

1 lit. a ale nie wyższej, niż 50% (pięćdziesiąt procent) całości umownego 

wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1. Fakturę po zakończeniu II etapu należy 

wystawić na pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia o której mowa w ust. 1. 

……….” 

 

Po modyfikacji treść tego paragrafu  brzmi: 

1. Za wykonaną robotę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną netto 

wg kosztorysów ofertowych w wysokości ………………………zł plus należny podatek 

VAT-………% tj……………………zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 

……………………………………zł  ( słownie:…………………………),  

z podziałem na  etapy: 

a) Etap I cenę umowną netto wg kosztorysu ofertowego w wysokości 

…………………….zł  plus należny podatek VAT-……………..% tj. 

…………………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 

………………………………………………..zł  ( słownie ……………….), 

b) Etap II cenę umowną netto wg kosztorysu ofertowego w wysokości 

…………………..zł plus należny podatek VAT-……………….% 

tj……………….……………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 

……………………………………..………zł  ( słownie: ……….…………) 

 

 



z podziałem: 

część Nr 1  

a) cenę umowną netto wg kosztorysu ofertowego w wysokości …………………..zł 

plus należny podatek VAT-……………….% tj……………….……………. zł, co 

łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 

……………………………………..………zł  ( słownie: ……….…………) 

część Nr 2 

b) cenę umowną netto wg kosztorysu ofertowego w wysokości …………………..zł 

plus należny podatek VAT-……………….% tj……………….……………. zł, co 

łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 

……………………………………..………zł  ( słownie: ……….…………) 

2. Zapłata wynagrodzenia po zakończeniu I i II etapu z podziałem na części Nr 1 i 

Nr 2. Faktury należy wystawić w 2022 i 2023 r., oddzielnie po zakończeniu 

każdego z etapów i części , po dokonaniu  protokolarnego odbioru robót każdego 

z etapów 

 

3. Fakturę po zakończeniu I etapu robót należy wystawić w wysokości określonej w 

ust. 1 lit. a ale nie wyższej, niż 50% (pięćdziesiąt procent) całości umownego 

wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1. Fakturę po zakończeniu II etapu z 

podziałem na części należy wystawić na pozostałą kwotę do zapłaty  

wynagrodzenia o której mowa w ust. 1.  

 

 

 

Mława 23.06.2022 r. 

                                                                                                        Zatwierdzam: 
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