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Do zainteresowanych
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót
budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
budowę
oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i
tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843 z póź zm) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w następujący sposób:
1)Zmianę załącznika nr 12 do SIWZ zatytułowanego „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla części II zamówienia” poprzez:
a) dodanie pliku zatytułowanego „Przedmiar robót br. automatyka i sterowanie”. Treść
przedmiaru określa załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.
b) zmianę kosztorysu ofertowego dotyczącego oczyszczalni ścieków w zakresie budowlanym,
który otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 2 do niniejszej modyfikacji treści SIWZ
c) zmianę kosztorysu ofertowego dotyczącego oczyszczalni ścieków w zakresie technologii i
instalacji, który otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 3 do niniejszej modyfikacji treści
SIWZ
2) Zapisy rozdziału 9 ust1 pkt 2 ppkt 3.2 lit „a” SIWZ dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej dla części II zamówienia otrzymują następujące brzmienie „Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni warunek jeśli:
a)wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
➢
➢

co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy,
rozbudowy sieci wod- kan wraz z przyłączami przepompowniami lub tłoczniami
o wartości zadania min 12 mln zł netto
co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy,
rozbudowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości
min 200m3/d z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbudowy czy przebudowy
istniejącej oczyszczalni należy wykazać zwiększenie przepustowości istniejącej
oczyszczalni o min 200m3/d

Wykonawca musi posiadać dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
3) Zmienia się zapisy rozdziału 15 ust 2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie „Ofertę należy
złożyć w terminie do dnia 21.08.2020 roku, godz. 1000 zgodnie z zasadami i w sposób
określony w Rozdziale 14 pkt 2 SIWZ”
4) Zmienia się zapisy rozdziału 15 ust 2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie „Otwarcie ofert
nastąpi w siedzibie Zamawiającego (tj. ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia), pokój nr 16 (sala
posiedzeń) dnia 21.08.2020 roku, godz. 1010.
Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.
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