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/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

ZMIANY TREŚCI SWZ
dot.:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1)
Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.: „Rozbudowa
i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy
Dwór i Sidra.”
Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim.
Część 2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu
Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1405B.
Część 3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu
Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1420B.
Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka
- Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie
Sokólskim.
Część 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B
i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie
Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B.
Część 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B
i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie
Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:
Zmiana nr 1:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 8.7. treść:
„8.7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 8.6.4. ppkt 1), liczy się wstecz od dnia:
1) w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu;
2) złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 8.6.4. ppkt 1) w przypadkach, o
których mowa w art. 217 ust. 2, art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 Ustawy.”
zastępuje się treścią:
„8.7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 8.6.4. ppkt 1), liczy się wstecz od dnia:
1) w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu;
2) złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 8.6.4. ppkt 1) i 2) w przypadkach,
o których mowa w art. 217 ust. 2, art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 Ustawy.”

Zmiana nr 2:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1 treść:
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 01.04.2022r.”
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zastępuje się treścią:
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 15.04.2022r.”
Zmiana nr 3:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1 treść:
„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia
04.03.2022r., do godziny 1000”
zastępuje się treścią:
„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia
18.03.2022r., do godziny 1000”
Zmiana nr 4:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1 treść:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.03.2022r., godz. 1030”
zastępuje się treścią:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.03.2022r., godz. 1030”
Zmiana nr 5:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 44.1. treść:
„44.1. Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”.
zastępuje się treścią:
„44.1. Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – nie
dotyczy: Część 4.; Część 5.; Część 6.”

Zmiana nr 6:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 44.6.3. treść:
„44.6.3.Kwota, o której mowa w punkcie 45.6.2. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.”
zastępuje się treścią:
„44.6.3.Kwota, o której mowa w punkcie 44.6.2. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.”

Zmiana nr 7:
W Rozdziale II – Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra
wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie
Sokólskim, w § 15 Ubezpieczenie kontraktu, ust. 3 treść:
„3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich
kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do
akceptacji Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie.”
zastępuje się treścią:
„3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich
kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do
akceptacji Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych.”

Zmiana nr 8:
W Rozdziale II – Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra
wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie
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Sokólskim, w § 16 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, w ust. 1 pkt 6) po ppkt g) dodaje się pkt h) w
brzmieniu:
„h) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.”

Zmiana nr 9:
W Rozdziale II – Część 2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu
od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy
Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B, w § 15 Ubezpieczenie kontraktu, ust. 3 treść:
„3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich
kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do
akceptacji Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie.”
zastępuje się treścią:
„3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich
kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do
akceptacji Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych.”
Zmiana nr 10:
W Rozdziale II – Część 2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu
od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy
Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B, w § 16 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, w ust.
1 pkt 6) po ppkt g) dodaje się pkt h) w brzmieniu:
„h) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.”

Zmiana nr 11:
W Rozdziale II – Część 3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu
od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy
Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B, w § 15 Ubezpieczenie kontraktu, ust. 3 treść:
„3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich
kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do
akceptacji Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie.”
zastępuje się treścią:
„3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich
kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do
akceptacji Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych.”
Zmiana nr 12:
W Rozdziale II – Część 3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu
od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy
Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B, w § 16 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, w ust.
1 pkt 6) po ppkt g) dodaje się pkt h) w brzmieniu:
„h) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.”

Zmiana nr 13:
W Rozdziale II – Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr
1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na
terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim, w § 13 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy,
w ust. 1 pkt 4) treść:
„4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień
umowy dotyczą w szczególności:
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aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy;
b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
e) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;”
zastępuje się treścią:
„4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień
umowy dotyczą w szczególności:
aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy;
b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
e) zmiana wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy na okres powyżej 12 miesięcy;
f) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy;
g) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.”

Zmiana nr 14:
W Rozdziale II – Część 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu
komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z
Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1405B, w § 13 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, w ust. 1 pkt 4) treść:
„4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień
umowy dotyczą w szczególności:
aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
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ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy;
b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
e) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;”
zastępuje się treścią:
„4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień
umowy dotyczą w szczególności:
aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy;
b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
e) zmiana wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy na okres powyżej 12 miesięcy;
f) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy;
g) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.”

Zmiana nr 15:
W Rozdziale II – Część 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu
komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z
Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1420B, w § 13 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, w ust. 1 pkt 4) treść:
„4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień
umowy dotyczą w szczególności:
aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy;
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b)
c)
d)

wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
e) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;”
zastępuje się treścią:
„4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień
umowy dotyczą w szczególności:
aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy;
b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
e) zmiana wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy na okres powyżej 12 miesięcy;
f) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy;
g) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.”
Zamawiający informuje i przypomina, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu.
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Załącznik:
1. Projektowane postanowienia umowy z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.
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