
Gryfino, dnia 30 czerwca 2020 r. 

ZD.272.10.2020.MW 

        Uczestnicy postępowania 
        wszyscy 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
2019 r. poz. 1843) Zamawiający modyfikuje SIWZ w związku z postępowaniem pn.: „Przebudowa ulicy 
Krasińskiego w Gryfinie”: 
 
Zmieniono zapisy umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ,  poprzez dodanie niniejszych zapisów:   

W § 9 umowy dodaje się ust. 14 i 15 następującej treści: 
 
„14. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego materiałów, koszt materiałów będący podstawą do 
zmiany wynagrodzenia, zostanie ustalony na podstawie różnicy wartości pomiędzy pozycjami 
sporządzonymi w formie kosztorysu szczegółowego określającego wartość pozycji z materiałem 
Wykonawcy oraz pozycji bez materiału (materiał inwestora) przy zastosowaniu nośników cenotwórczych 
wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud itp. – aktualnego na dzień 
sporządzenia kosztorysu. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zespołowi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiającego wycenę robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą 
szczegółową. 
a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 
b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich „Kp” (R+S) – średni dla województwa zachodniopomorskiego, 
c) wskaźnik narzutu zysku „Z” (R+S+Kp) – średni dla województwa zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich 
cen rynkowych określonych w ww publikacjach, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 
internetowych, ofert handlowych itp., 
e) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla 
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 
nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku robót dla których brak 
nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzana przez 
zamawiającego. 
 
15. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego/ Inspektorów 
Nadzoru będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, Zamawiający/inspektor nadzoru wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.” 
 
W załączeniu poprawiony projekt umowy – załącznik nr 8. 

 


