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Zmiana Zapytania ofertowego 2/2019 obowiązująca od 03 września 209 roku. 

Zamawiający Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 

Tarnów, z dniem 3 września 2019 roku wprowadza następujące zmiany w zapytaniu 

ofertowym: 

I. 

Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w zakresie warunku udziału  w 

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ZAPYTANIA: 

W Rozdziale IV pkt. 1 ppkt 1.1 Zapytania ofertowego jest: 

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wykonał: 

a) 1 zadanie polegające na realizacji prac konserwatorskich, w zakresie których wykonywane 

było malarstwo ścienne o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2, gdzie wartość malarstwa 

ściennego wynosiła nie mniej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 

złotych); 

b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie 

budynku, o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset 

tysięcy 00/100 złotych); 

c) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie 

budynku, w zakresie której wykonana była fasada aluminiowo- szklana o powierzchni 120 m2; 

d) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie 

budynku, w zakresie której wykonany był dach o konstrukcji aluminiowo- szklanej. 

Użyte przez Zamawiającego pojęcia: budowa, rozbudowa, remont, przebudowa, budynek 

należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w ustawie Prawo budowalne z dnia 7 lipca 

1994 r. 

W przypadku, gdy wartość robót budowlanych/ malarstwa ściennego wykazanych przez 

wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę 

polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania 

(ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs 

NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania”. 

 

ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 
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W Rozdziale IV pkt. 1 ppkt 1.1 Zapytania ofertowego zostaje zmieniony na: 

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wykonał: 

a) 1 zadanie polegające na realizacji prac konserwatorskich, w zakresie których wykonywane 

było malarstwo ścienne o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2, gdzie wartość malarstwa 

ściennego wynosiła nie mniej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 

złotych); 

b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie 

budynku, o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset 

tysięcy 00/100 złotych); 

c) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie 

budynku, w zakresie której wykonana była fasada aluminiowo- szklana o powierzchni nie 

mniejszej niż 120 m2; 

d) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie 

budynku, w zakresie której wykonany był dach o konstrukcji aluminiowo- szklanej. 

Użyte przez Zamawiającego pojęcia: budowa, rozbudowa, remont, przebudowa, budynek 

należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w ustawie Prawo budowalne z dnia 7 lipca 

1994 r. 

W przypadku, gdy wartość robót budowlanych/ malarstwa ściennego wykazanych przez 

wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę 

polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania 

(ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs 

NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania”. 

 

II. 

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. 5 – Wzór umowy 

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE: W § 18 ZMIANY DO UMOWY  jest: 

5)            Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a)            siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Zapytaniem 

Ofertowym, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 



 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 

 
 

3 
 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia;  

b)           gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z 

Zapytaniem Ofertowym; 

c)            zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów 

budowlanych, 

d)           zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu 

Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

e)           zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej; 

f)            wystąpią: 

-              roboty wynikające ze zmian lub usunięcia błędów w Dokumentacji projektowej na 

etapie realizacji, 

-              roboty zamienne 

g)            zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; 

h)           powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej 

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony; 

i)            zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom, 

j)             opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez zamawiającego  

k)            zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: 

-              protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, 

-              wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne 

uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu; 
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l)             zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 

jednego miesiąca; 

m)          wykonanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego, o którym mowa w § 11 ust. 4. 

ZOSTAJE ZMIENIONE NA: 

Wprowadza się zmiany  w § 18 ZMIANY DO UMOWY  zmienia się na: 

5)            Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami 

a)            siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Zapytaniem 

Ofertowym, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia;  

b)           gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z 

Zapytaniem Ofertowym; 

c)            zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów 

budowlanych, 

d)           zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu 

Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

e)           zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej; 

f)            wystąpią: 

-              roboty wynikające ze zmian lub usunięcia błędów w Dokumentacji 

budowlanej/wykonawczej na etapie realizacji, 

-              roboty zamienne lub zmiana technologii wykonania robót 

g)            zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; 
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h)           powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej 

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony; 

i)             zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom, 

j)             opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez zamawiającego  

k)            zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: 

-              protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, 

-              wystąpiły środki ochrony prawnej w zapytaniu ofertowym uniemożliwiające wykonanie  

oferty w terminie wskazanym w ofercie; 

l)             zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 

jednego miesiąca; 

m)          wykonanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego, o którym mowa w § 11 ust. 4. 

TYM SAMYM OBOWIĄZUJE Wzór-umowy-zał.-nr-5-zmieniony-03-09-2019 

III. W związku z wprowadzoną zmianą Warunku udziału  w postępowaniu dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej oraz zmianą w treści Umowy, Zamawiający zmienia 

termin składania ofert. Nowy termin zostaje określony na 10 września 2019 roku do godz. 

14:00. Tym samym ulegają zmianie regulacje dotyczące miejsca i składania ofert, zawarte w 

Rozdziale IX Zapytania Ofertowego na: 

„1. Oferty można składać: 

a) w formie pisemnej pod adresem: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. 

Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów 

2. Oferty należy złożyć do 10 września 2019 roku do godz. 14:00 na Formularzu Ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta 

w postępowaniu na Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach 

projektu pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z 

zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem 

Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.” – nie otwierać 

przed 10 września 2019 roku, godz. 15:00.” 

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 10 września 2019 roku, godz. 15:00 w Kongregacji 

Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów. 


