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BZP-UiG/82/2022/BS Gdańsk, dnia 25 lutego 2022 r.
sygn. post.: 10/BZP-U.510.9/2022/MS

Strona www.

Dotyczy: Przebudowy ul. Ogarnej.

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 
Dyrekcja Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, dokonuje zmian 
treści SWZ:

- w zmienionym załączniku nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia wzoru umowy w sprawie 
zamówienia publicznego” dokonuje się następujących zmian:

1) w § 1 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
jest:
„2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się 
konieczne dla wykonania zadania określonego w ust. 1, a także wykonanie dokumentacji 
odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych Umową. Szczegółowy zakres robót zawiera 
SWZ wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla 
wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne 
wykonanie innych robót, czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to 
Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem 
i staraniem.”

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się 
konieczne dla wykonania zadania określonego w ust. 1, a także wykonanie dokumentacji 
odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych Umową. Szczegółowy zakres robót zawiera 
SWZ wraz z załącznikami, stanowiący integralną część niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla 
wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne 
wykonanie innych robót, czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to 
Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem 
i staraniem.”;
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2) w § 1 zmienia się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
jest:
„4. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym 
robót, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej  Umowy.”

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4 Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym 
robót, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej  Umowy.”;

3) w § 4 zmienia się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
jest:

„7. Jeżeli w którymkolwiek momencie
1) faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mógł zostać 

zachowany termin zakończenia robót;
2) postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo–finansowego 
robót

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedłożenie programu naprawczego, który zamierza 
wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej Umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 
dni od dnia polecenia Zamawiającego.

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Jeżeli w którymkolwiek momencie
3) faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mógł zostać 

zachowany termin zakończenia robót lub
4) postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo–finansowego 
robót

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedłożenie programu naprawczego, który zamierza 
wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej Umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 
dni od dnia polecenia Zamawiającego.”;

4) w § 5 zmienia się ust. 2 i 3, które otrzymują brzmienie:
jest:
„2. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły obmiary 
wykonanych robót potwierdzone kierownika budowy Wykonawcy oraz przez Zamawiającego 
pod względem rzeczowym i finansowym w protokołach zaawansowania wykonanych 
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robót/prac według procentowego zaawansowania elementów ustalonych w załączniku nr 2 do 
Umowy.
3. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę będą stanowiły 
obmiary wykonanych robót potwierdzone kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawcę lub 
kierownika robót Podwykonawcy oraz przez Zamawiającego pod względem rzeczowym i 
finansowym w protokołach zaawansowania wykonanych robót/prac według procentowego 
zaawansowania elementów ustalonych w załączniku nr 2 do Umowy.”

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły obmiary 
wykonanych robót potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez 
Zamawiającego pod względem rzeczowym i finansowym w protokołach zaawansowania 
wykonanych robót/prac według procentowego zaawansowania elementów ustalonych w 
załączniku nr 2 do Umowy.
3. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę będą stanowiły 
obmiary wykonanych robót potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, 
Podwykonawcę lub kierownika robót Podwykonawcy oraz przez Zamawiającego pod względem 
rzeczowym i finansowym w protokołach zaawansowania wykonanych robót/prac według 
procentowego zaawansowania elementów ustalonych w załączniku nr 2 do Umowy.”

5) w § 8 ust. 4 zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
jest:
„2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: 
KNR) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów 
zakupu) nie wyższych, niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz 
robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres 
przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu. 
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg 
cenników Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg 
notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w 
przywołanych publikacjach. 
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w 
przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na podstawie 
załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje doliczenie właściwych 
narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w 
przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych 
robót/ usług będzie określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. 
Przyjmuje się, że cena z oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne 
koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na 
poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku 
ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż wynikające z ofert lub 
faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości ustalone przez Zamawiającego.”

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: 
KNR) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów 
zakupu) nie wyższych, niż średnie ich wartości dla najbardziej aktualnego i dostępnego w 
danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu 
pomorskiego wg cennika Sokocenbud opisanego powyżej, przy czym za dany okres 
przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu. 
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg 
cenników Sekocenbud/Orgbud dla najbardziej aktualnego i dostępnego w danym okresie 
cennika, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w 
przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach. 
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w 
przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na podstawie 
załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje doliczenie właściwych 
narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w 
przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych 
robót/ usług będzie określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. 
Przyjmuje się, że cena z oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne 
koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na 
poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku 
ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż wynikające z ofert lub 
faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości ustalone przez Zamawiającego.”;

6) w § 8 ust. 5 zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
jest:
„2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynników 
cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych, niż średnie ich 
wartości dla najbardziej aktualnego i dostępnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz 
robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sokocenbud 
opisanego powyżej, przy czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego 
kosztorysu. 
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższe, niż średnie ceny wg 
cenników Sekocenbud/Orgbud dla najbardziej aktualnego i dostępnego w danym okresie 
cennika, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w 
przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach. 
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W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w 
przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na podstawie 
załączonych przez Wykonawcę ofert, do których zostaną doliczone właściwe narzuty na 
poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku 
materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych 
robót/usług będzie określony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje 
się, że cena robót/usług z oferty nie jest ceną ostateczną i będzie podlegać zwiększeniu o zysk 
kalkulacyjny na poziomie nie niższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert.”

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynników 
cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych, niż średnie ich 
wartości dla najbardziej aktualnego i dostępnego w danym okresie cennika Sekocenbud, 
oraz robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sokocenbud 
opisanego powyżej, przy czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego 
kosztorysu. 
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższe, niż średnie ceny wg 
cenników Sekocenbud/Orgbud dla najbardziej aktualnego i dostępnego w danym okresie 
cennika, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w 
przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach. 
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w 
przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na podstawie 
załączonych przez Wykonawcę ofert, do których zostaną doliczone właściwe narzuty na 
poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku 
materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych 
robót/usług będzie określony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje 
się, że cena robót/usług z oferty nie jest ceną ostateczną i będzie podlegać zwiększeniu o zysk 
kalkulacyjny na poziomie nie niższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert.”;

7) w § 9 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
jest:
„1. W terminie zakończenia robót  (§ 4 ust. 1 Umowy) Wykonawca:

1) zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową niezbędne do przystąpienia do 
użytkowania obiektów objętych Przedmiotem Umowy,

2) wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
3) przygotuje i złoży dokumentację odbiorową w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R z podziałem na użytkowników w 
liczbie egzemplarzy określonej w OPZ,
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złoży właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników prac geodezyjnych 
do weryfikacji.”

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W terminie zakończenia robót  (§ 4 ust. 1 pkt 1 Umowy) Wykonawca:
1) zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową niezbędne do przystąpienia do 

użytkowania obiektów objętych Przedmiotem Umowy,
2) wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
3) przygotuje i złoży dokumentację odbiorową w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R z podziałem na użytkowników w 
liczbie egzemplarzy określonej w OPZ,

złoży właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników prac geodezyjnych 
do weryfikacji.”

8) w § 9 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
jest:
„2. Odbiór robót (techniczny), stanowiący wstępne potwierdzenie wykonania robót 
budowlanych realizowanych na podstawie Umowy,  nastąpi w ciągu 14 dni od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w 
ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny upływ w/w terminu nie oznacza, że Przedmiot Umowy 
został odebrany przez Zamawiającego. Odbiór robót (techniczny) nie stanowi potwierdzenia 
przez Zamawiającego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie stanowi podstawy do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury/faktur końcowych zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy.”

ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odbiór robót (techniczny), stanowiący wstępne potwierdzenie zakończenia robót 
budowlanych realizowanych na podstawie Umowy,  nastąpi w ciągu 14 dni od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w 
ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny upływ w/w terminu nie oznacza, że Przedmiot Umowy 
został odebrany przez Zamawiającego. Odbiór robót (techniczny) nie stanowi potwierdzenia 
przez Zamawiającego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie stanowi podstawy do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury/faktur końcowych zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy.”;

9) w § 9 ust. 8 zmienia się zdanie drugie, który otrzymuje brzmienie:
jest:
„Do wystąpienia Wykonawca załączy odpis decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, a jeżeli decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie 
jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – kopię zawiadomienia o 
zakończeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego złożenia do właściwego organu nadzoru 
budowlanego oraz zaświadczeniem tego organu o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu w 
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związku ze złożonym zawiadomieniem lub oświadczeniem Wykonawcy, że organ w terminie 
ustawowym nie zgłosił takiego sprzeciwu.”

zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Do wystąpienia Wykonawca załączy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, a jeżeli decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie 
jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – kopię zawiadomienia o 
zakończeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego złożenia do właściwego organu nadzoru 
budowlanego oraz zaświadczeniem tego organu o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu w 
związku ze złożonym zawiadomieniem lub oświadczeniem Wykonawcy, że organ w terminie 
ustawowym nie zgłosił takiego sprzeciwu.”;

10) w § 9 zmienia się ust. 10, który otrzymuje brzmienie:
jest:
„10. Z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy na Zamawiającego przechodzi 
ryzyko utraty lub uszkodzenia robót objętych Przedmiotem Umowy, a także koszty utrzymania 
tych robót. Wykonawca do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy ponosi 
pełną odpowiedzialność za teren budowy.”

ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy na Zamawiającego przechodzi 
ryzyko utraty lub uszkodzenia robót wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy, a także 
koszty utrzymania tych robót. Wykonawca do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 
Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy.”;

11) w § 15 ust. 1 pkt 2 zdanie ostatnie zmienia się tiret cztery, który otrzymuje brzmienie:
jest:
„- zmiana zakresu robót objętych Umową, w tym ich zwiększenie lub ograniczenie,”

tiret cztery otrzymuje brzmienie:
„- zmiana zakresu robót objętych Umową”;

12) w § 15 ust. 2 zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
jest:
„1. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym 
mowa w pkt 6 zmieni się co najmniej o +/- 3 %, jednak żądanie zmiany może zostać złożone 
drugiej stronie nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;”

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym 
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mowa w pkt 6 zmieni się co najmniej o +/- 9 %, jednak żądanie zmiany może zostać złożone 
drugiej stronie nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;”.

Dodatkowo Zamawiający załącza ujednolicony tekst załącznika nr 9 do SWZ „Projektowane 
postanowienia wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 25-02-2022
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