Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania
„Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62”
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PRZEDMIOT ZMIANY

OPIS ZMIANY
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ

TREŚĆ PO ZMIANIE

TOM IV TABELA ELEMENTÓW
ROZLICZENIOWYCH (TER) poz. 12.12
Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
OPZ pkt 4.1 Zawartość opracowania i ilość
egzemplarzy

Istniejący zapis:
poz. 12.12 dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna
Istniejacy zapis:
Ilość egzemplarzy:
ETAP I:
- wszystkie elementy wymienione w Etapie I po 2 komplety dla każdego elementu;
ETAP II:
- projekt prac geologicznych (zatwierdzony) – 1 komplet
- dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna – 2 komplety
- STES etap II (uszczegółowienie STES-I) – 2 komplety
Podane liczby odnoszą się do ostatecznej, zaakceptowanej formy dokumentacji.

Zastępuje się następującym:
poz. 12.12 dokumentacja geologiczno-inżynierska
Zastępuje sie następującym:
Ilość egzemplarzy:
ETAP I:
- wszystkie elementy wymienione w Etapie I po 2 komplety dla każdego elementu;
ETAP II:
- projekt prac geologicznych (zatwierdzony) – 1 komplet
- dokumentacja geologiczno-inżynierska – 2 komplety
- STES etap II (uszczegółowienie STES-I) – 2 komplety
Podane liczby odnoszą się do ostatecznej, zaakceptowanej formy dokumentacji.
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Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
OPZ pkt 6.2 Zasady odbioru

Zastępuje się następującym:
Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do uzgodnień, zaopiniowania, itp. bądź do
prezentacji na spotkaniach i radach nie podlegają dodatkowej zapłacie i wliczone są w cenę ofertową.
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Tom II ISTOTNE DLA STRON
POSTANOWIENIA UMOWY § 6 (obowiązki
Wykonawcy) ust. 12.

Istniejący zapis:
Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do uzgodnień, zaopiniowania, itp.
bądź do prezentacji na spotkaniach i radach technicznych nie podlegają dodatkowej zapłacie i wliczone są w
cenę ofertową.
Istniejący zapis:
Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w ust 3 pkt 1 wykracza poza zakres
uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania takiego polecenia, powiadomi
pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie.
Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej
polecenia.
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Tom II ISTOTNE DLA STRON
POSTANOWIENIA UMOWY § 15 (odstąpienie
od umowy)
ust. 1 pkt 4)

Istniejący zapis:
Wykonawca porzuca prace lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar nie kontynuowania wykonywania
swoich zobowiązań, a także rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od prowadzenia prac;

Zastępuje się następujacym:
Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w ust 3 pkt 1 wykracza poza zakres uprawnień
wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz
z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia
Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym
terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.

Zastępuje się następującym:
Wykonawca porzuca prace lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar nie kontynuowania wykonywania swoich
zobowiązań, a także bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od prowadzenia prac;

