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Poznań, dnia 8 stycznia 2021 r. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska,  

KRS: 0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, 

www.wcwi.com.pl  

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: 

„Usunięcie wad instalacj i  chłodzenia współpracującej  z  układem VRV w budynku 

usługowo -biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy 

ul.  Za Bramką 1.”  

Numer niniejszego postępowania,  jaki  został nadan y przez Zamawiającego: 

ZP/WCWI/2020/12 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób 

następujący: 

1. W Dziale V SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Warunki i termin realizacji zamówienia zmienia 

się: 

a) ust. 6 tiret pierwsze, które otrzymuje brzmienie: 

„- wykonanie robót budowlanych, z wyłączeniem naprawy nawierzchni wjazdu na parking od 

strony ul. Wszystkich Świętych – do 30.04.2021 r.;” 

b) ust. 6 tiret trzecie, które otrzymuje brzmienie: 

„- naprawa nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych – do 

30.05.2021 r.;” 

 

2. W Dziale XIX SIWZ Miejsce, termin i sposób złożenia oferty zmienia się: 

a) ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 

Spółka Partnerska  

ul. Szelągowska 27  

61-626 Poznań  

III piętro  

w nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia 25 stycznia 2021 do godz. 12:00 

b) ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 
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„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) 

oraz dodatkowo w drugiej kopercie zabezpieczającej. Kopertę (paczkę) należy opisać 

następująco:  

„Usunięcie wad instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV w budynku usługowo-

biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1.” 

nie otwierać przed dniem: 25 stycznia 2021 r. godz. 12.05” 

3. Zmienia się dział XXI SIWZ Miejsce i termin otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w lokalu Pełnomocnika Zamawiającego:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska 

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, III piętro 

w dniu 25-01-2021 r. o godz. 12.05 

 

4. W Części II SIWZ Wzór umowy: 

a) w §10 ust. 2 zmienia się lit. a), który otrzymuje brzmienie: 

„a) Roboty budowlane, z wyłączeniem naprawy nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. 

Wszystkich Świętych, wykonane zostaną do 30.04.2021 r., 

b) w §10 ust. 2 zmienia się lit. c), który otrzymuje brzmienie: 

„c) naprawa nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych - do 

30.05.2021 r.,” 

c) w §12 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy (za wyjątkiem: usług polegających na 

dostawie preparatów chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody chłodniczej, 

sprawowanie opieki i kontroli nad jakością uzdatnianej i kondycjonowanej wody w obiegach 

chłodzenia wież wyparnych w okresie od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 r.) Strony ustalają 

ryczałtowo w wysokości: […] zł netto, (słownie: […] ), plus VAT w kwocie […] złotych, co daje 

razem kwotę brutto […] zł (słownie: […]). Na wynagrodzenie ryczałtowe składają się kwoty:” 

d) w §12 zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3. Wykonawca za zrealizowanie usług polegających na:” 

e) w §17 ust. 2 zmienia się pkt. 10, który otrzymuje brzmienie: 

„10) modyfikowania utworów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian 

i adaptacji całości utworu oraz ich pojedynczych fragmentów, w ramach przenoszonych praw 

autorskich Wykonawca zobowiązuje się również do przekazania Zamawiającemu kodów 

źródłowych do wszelkiego oprogramowania / sterowników niezbędnych dla prawidłowego 

korzystania z wież chłodniczych składających się na przedmiot umowy, w tym do modyfikowania, 

przeróbek, korekt tegoż oprogramowania lub sterowników, ponadto oprócz kodów źródłowych 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu hasła i loginy pozwalające na pełną 

weryfikację, oraz wprowadzanie modyfikacji i zmian w oprogramowaniu i kodach źródłowych 

urządzeń i ich sterowników.” 

f) w §17 zmienia się ust. 15, który otrzymuje brzmienie: 

„15) Wykonawca udziela zgody na rozporządzanie, korzystanie oraz wykonywanie praw 

zależnych, w szczególności prawa do wykonywania zmian i swobodnej modyfikacji 
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oprogramowania o którym mowa w ust. 14, jego kodów źródłowych i zmiany oprogramowania 

koniecznych do wykonania i wykorzystania istniejącego lub nowego oprogramowania lub ich 

zmian w ramach systemu jako całości oraz jego części. W ramach przenoszonych praw autorskich 

Wykonawca zobowiązuje się również do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych do 

wszelkiego oprogramowania / sterowników niezbędnych dla prawidłowego korzystania z wież 

chłodniczych składających się na przedmiot umowy, w tym do modyfikowania, przeróbek, korekt 

tegoż oprogramowania i sterowników, ponadto oprócz kodów źródłowych Wykonawca 

zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu hasła i loginy pozwalające na pełną weryfikację, oraz 

wprowadzanie modyfikacji i zmian w oprogramowaniu i kodach źródłowych urządzeń i ich 

sterowników.” 

g) w §20 skreśla się ust. 5. 

h) w §20 zmienia się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, jak 

również w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zwróci w całości lub w niewykorzystanej części 

udzieloną zaliczkę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty przekazania przez Zamawiającego 

wezwania drogą elektroniczną. 

5. Zamawiający zamieszcza na stronie www tekst jednolity Części II SIWZ Wzór umowy jako 

odrębny załącznik w formacie .pdf pn. Część II - SIWZ_WCWI_wieze_chlodnicze_Wzor 

umowy_tj_20210108 (zmiany oznaczone na czerwono). 

6. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w 

treści składanej oferty. 


