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Wierzawice, 20.02.2020 r. 

SMP/UZP/21210/2020/01/06 

 

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I SIWZ  

Numer 1 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zaprojektowanie i budowa 

obiektów i infrastruktury instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa, 

gmina Leżajsk prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o.” ogłoszonego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510640-N-2020 w dniu 11.02.2020 r. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1) oraz art. 12a ustawy- Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.); Zamawiający - Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

reprezentowana przez Zarząd zmienia treść siwz oraz ogłoszenia dotyczącego ww. przetargu.   

 

 

I. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia. Sekcja IV: Procedura pkt IV.6.2) Termin 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 

Poprzedni zapis – pkt IV.6.2 

Data: 2020-02-27, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje 

z ogłoszeniem): Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: 

Język Polski  

 

Aktualny zapis – pkt IV.6.2  

Data: 2020-02-28, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje 

z ogłoszeniem): Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: 

Język Polski 

 

 

II. Zamawiający zmienia SIWZ – rozdział 11 „Opis sposobu przygotowania oferty” 

pkt 11.9.1 

 

Poprzedni zapis SIWZ – rozdział 11 pkt. 11.9.1  

Zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 
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Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Zaprojektowanie i budowa obiektów i infrastruktury instalacji sortowania 

odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina Leżajsk prowadzonej przez Stare Miasto-Park 

Sp. z o.o.” 

„Nie otwierać przed dniem: 27.02.2020 r. do godz. 1030” 

 

Aktualny zapis SIWZ – rozdział 11 ust. 11.9.1 

Zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Zaprojektowanie i budowa obiektów i infrastruktury instalacji sortowania 

odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina Leżajsk prowadzonej przez Stare Miasto-Park 

Sp. z o.o.” 

„Nie otwierać przed dniem: 28.02.2020 r. do godz. 1030” 

 

 

III. Zamawiający zmienia SIWZ – rozdział 12 „Miejsce oraz termin składania 

i otwarcia ofert” pkt 12.1 

 

Poprzedni zapis SIWZ – rozdział 12 pkt 12.1 

12.1 Składanie ofert 

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, 

przekazuje ofertę na adres:  

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk  

(Punkt Obsługi Klienta) 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 

Termin złożenia oferty do 27.02.2020 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert składanych 

drogą pocztową. 

 

Aktualny zapis SIWZ – rozdział 12 pkt 12.1 

12.1 Składanie ofert 

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, 

przekazuje ofertę na adres:  

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk  

(Punkt Obsługi Klienta) 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 

Termin złożenia oferty do 28.02.2020 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert składanych 

drogą pocztową. 

 

 

IV. Zamawiający zmienia SIWZ – rozdział 12 „Miejsce oraz termin składania 

i otwarcia ofert” pkt 12.3 

 

Poprzedni zapis SIWZ – rozdział 12 pkt 12.3 

12.3 Termin otwarcia ofert: 27.02.2020 o godz. 1030 

 

Aktualny zapis SIWZ – rozdział 12 pkt 12.3 

12.3 Termin otwarcia ofert: 28.02.2020 o godz. 1030 

 

 

V. Zamawiający zmienia SIWZ – dodając Załącznik nr 6 

 

Nowy Załącznik do SIWZ – Załącznik nr 6 „Projekt technologiczny” 
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VI. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 4 „Program funkcjonalno-

użytkowy” dodając zdanie w rozdziale 14 Przygotowanie terenu do robót. 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 4 – rozdział 14 do pkt 14.1 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, 

na których będą wykonane stałe elementy Sortowni Odpadów. Wszystkie materiały 

pozyskane w związku z rozbiórką infrastruktury i oczyszczeniem terenu, poza 

odpadami budowlanymi, stanowią własność Zamawiającego. Usunięcie tych 

materiałów winno być uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania z Zamawiającym 

i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

Przed rozpoczęciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym 

fakcie Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający określi zakres i 

ograniczenia planowanych prac, uwzględniając wymagania projektu budowlanego, 

stanowisko Wykonawcy, stan zaawansowania robót w ramach umowy, życzenia 

Zamawiającego, właścicieli i użytkowników, warunki atmosferyczne wykonania robót i 

inne czynniki, które w opinii Zamawiającego mogą mieć wpływ lub na które mogą 

wpływać plany Wykonawcy. 

Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, 

aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej. 

W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zieleń lub inny 

istniejący element zostaną naruszone lub uszkodzone, należy je przywrócić do stanu 

pierwotnego w sposób trwały, wykorzystując do tego celu materiały o nie gorszych 

parametrach niż materiały, które pozostały w części niezniszczonej. 

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych albo demontażu istniejących urządzeń, 

należy zachować ostrożność. Konieczne jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie 

wpływały na żadne roboty prowadzone w sąsiedztwie. Każda ewentualna szkoda 

powinna zostać naprawiona. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 4 – rozdział 14 do pkt 14.1 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, 

na których będą wykonane stałe elementy Sortowni Odpadów. Wszystkie materiały 

pozyskane w związku z rozbiórką infrastruktury i oczyszczeniem terenu, poza 

odpadami budowlanymi, stanowią własność Zamawiającego. Usunięcie tych 

materiałów winno być uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania z Zamawiającym 

i zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku wykonania dla strefy 

przyjęcia odpadów całej nowej konstrukcji z nowych materiałów 

zdemontowane elementy tej strefy stanowią własność Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym 

fakcie Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający określi zakres i 

ograniczenia planowanych prac, uwzględniając wymagania projektu budowlanego, 

stanowisko Wykonawcy, stan zaawansowania robót w ramach umowy, życzenia 

Zamawiającego, właścicieli i użytkowników, warunki atmosferyczne wykonania robót i 

inne czynniki, które w opinii Zamawiającego mogą mieć wpływ lub na które mogą 

wpływać plany Wykonawcy. 

Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, 

aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej. 
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W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zieleń lub inny 

istniejący element zostaną naruszone lub uszkodzone, należy je przywrócić do stanu 

pierwotnego w sposób trwały, wykorzystując do tego celu materiały o nie gorszych 

parametrach niż materiały, które pozostały w części niezniszczonej. 

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych albo demontażu istniejących urządzeń, 

należy zachować ostrożność. Konieczne jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie 

wpływały na żadne roboty prowadzone w sąsiedztwie. Każda ewentualna szkoda 

powinna zostać naprawiona. 

 

 

VII. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 4 „Program funkcjonalno-użytkowy” 

dodając 3 załączniki 

 

Dodano nowy Załącznik nr 4 – Profile geotechniczne otworów badawczych 

Dodano nowy Załącznik nr 5 – Archiwalna dokumentacja techniczna istniejącej sortowni 

Dodano nowy Załącznik nr 6 – Mapa z oznaczoną istniejącą infrastrukturą 

 

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia i siwz nie ulegają zmianie. 


