Tarnów Grodkowski, dn. 26 marca 2010r.

JRP/111/1193/2010

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle”
realizowane w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko – zmiana treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zmieniam zapisy SIWZ w następującym zakresie.
1) W SIWZ (Części: I, II, III)
a. wszędzie tam gdzie pojawia się nazwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle” uważa się za równoznaczną z
nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Lubcz,
Jeszkotle”,
b. celem łatwiejszej identyfikacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle” oznacza się to zadanie nr 2.
2) pkt. 10.4 IDW otrzymuje brzmienie: „4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze
zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o
realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem
Umowy na wykonanie zamówienia, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu umowę
regulująca współpracę tych Wykonawców”.
3) w pkt. 11.1 IDW wykreśla się słowo: „Każdy”,
4) pkt 9.A.2.2) IDW otrzymuje brzmienie:
„2) posiadać wiedzę i doświadczenie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i
doświadczenie):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia,
wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden kontrakt/zadanie
dotyczące budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjnym lub grawitacyjnotłocznym o długości min 10 km realizowane w oparciu o „Czerwoną Książkę” Warunków
Kontraktowych FIDIC lub w oparciu procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział
podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski, kontrakt jest rozliczany
obmiarowo.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt. 9.B.3
niniejszego IDW.”
6 ) 4) pkt 9.A.2.3) IDW otrzymuje brzmienie:
”3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny).
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego
zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia:
a) Kierownik Zespołu (Przedstawiciel Wykonawcy) – posiadający następujące
doświadczenie i kwalifikacje:
− doświadczenie jako Kierownik Zespołu przy min. 2 kontraktach z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej, realizowanych w oparciu o „Czerwoną Książkę” Warunków
Kontraktowych FIDIC lub w oparciu procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają
udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski, kontrakt
jest rozliczany obmiarowo, o wartości łącznej netto min. 4.000.000 PLN. dla których
wydano Świadectwa Przejęcia.
b) Kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) – posiadający następujące
doświadczenie i kwalifikacje:
− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
co najmniej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
− wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
− min. 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót sanitarnych lub
inspektor nadzoru w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnych przy realizacji co
najmniej jednego kontraktu/zadania z zakresu sieci kanalizacyjnej o długości min. 5 km;
c) Kierownik robót drogowych – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:
− posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
− wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
− doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy
realizacji co najmniej jednego kontraktu obejmującego budowę drogi o długości co
najmniej 5,0 km,
d) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – posiadający następujące doświadczenie i
kwalifikacje:
− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
co najmniej sieci i urządzeń elektrycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
− wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
− doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót
elektrycznych lub inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednego
kontraktu/zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej.

Wskazane w pkt 9.A.2.3)1) osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W
przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe
tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji
umowy.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika zespołu z funkcją kierownika budowy/robót
sanitarnych
Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako osoby
uczestniczące w realizacji zamówienia, od których wymagane są stosowne uprawnienia
budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2008 roku nr 63, poz.394 ).
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt. 9.B.4
niniejszego IDW.”
7) W pkt 31.4 (i) IDW oraz w Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia
publicznego w klauzuli 13.3 pkt (ix) po słowach: „względu na zmiany terminów w Projekcie”
dodaje się tekst w brzmieniu:
„ , w tym w szczególności:
− zaistnienia siły wyższej;
− zmiana harmonogramu, spływu środków finansujących zamówienia z instytucji finansujących;
− nieujęte (nieziwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na
mapach do celów projektowych;
− związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;
− związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed
przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty
wymagające ochrony konserwatora zabytków;
− związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz
związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest inwestycja co
powoduje konieczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych;
− wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych,
takich jak np. zmiana trasy rurociągu, czasowa organizacja ruchu;
− wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami
podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy;
− j. w. w przypadku wystąpienia robót zamiennych.
− zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji kontraktu spowodowanych działaniem
osób trzecich;
− konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.”
8) W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zmienia się
następujące zapisy:
a) W Rozdziale 3 - Warunki Szczególne Kontraktu, klauzula 11.9 Świadectwo Wykonania
otrzymuje brzmienie:
„„Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco:
„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopóki nie wystawi

Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze
wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu.
Zamawiający wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu
Zgłaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Zamawiającemu
oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad.””
b) W Rozdziale 4 - Wzór gwarancji należytego wykonania Kontraktu w § 2 ust. 1:
- lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe
przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,02 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w
Kontrakcie za każdy dzień zwłoki;”
- lit. e) otrzymuje brzmienie: „e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki;
9) Zamawiający do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej dodaje załączniki do IDW od nr
1 do nr 6 ujednolicone w stosunku do w/w zmian w formacie doc*.
10) W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert
wyznaczając je następująco:
- termin składania ofert: do dnia 19.04.2010r. do godz. 12:00
- termin otwarcia ofert: w dniu 19.04.2010r. o godz. 12:30

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego
Zarząd Spółki
/-/ Marek Dziuba /-/ Elwira Biegaj
Informację niniejszą
zamieszcza się na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 26.03.2010r.

