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Wierzawice, 04.04.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/03/11 

 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA  

Numer 2 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa stacji uzdatniania 

wody oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

miejscowościach Przychojec oraz Stare Miasto, Gmina Leżajsk” ogłoszonego w BZP pod 

numerem 525919-N-2019 w dniu 18.03.2019 r. 

 

 

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

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

przez Zarząd zmienia treść siwz oraz ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa i rozbudowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przychojec oraz Stare Miasto, 

Gmina Leżajsk”. 

 
 

 

I. Zamawiający zmienia w SIWZ pkt 5.1 

 

Poprzedni zapis SIWZ – pkt 5.1 

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej 

niż od dnia 13.05.2019 r. 

 

Aktualny zapis SIWZ – pkt 5.1  

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 

od dnia 22.05.2019 r. 

  

 

 

II. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 5.4  

 

Poprzedni zapis – 5.4  

Harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac: 

Nr 

etapu 
Nazwa /zakres/ etapu 

Data 

rozpoczęcia 

realizacji 

Data 

zakończenia 

realizacji 

I Przebudowa SUW – część budowlana wraz z 

rozbiórką bunkra 

13.05.2019 30.09.2019 

II Przebudowa SUW – część technologiczna 13.05.2019 31.10.2019 

III Przebudowa SUW – rurociągi międzyobiektowe 13.05.2019 31.08.2019 

IV Przebudowa SUW – instalacje sanitarne 13.05.2019 30.09.2019 

V Przebudowa SUW – instalacje elektr. I akpia 13.05.2019 31.10.2019 
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Uwaga:  

1. Data zakończenia realizacji całości zadania oraz poszczególnych etapów powinna być 

potwierdzona protokołami końcowymi potwierdzającymi należyte i bezusterkowe 

wykonanie zadania 

2. Bezusterkowe odbiory winny być potwierdzone protokołami odbioru i powinny nastąpić 

przed upływem terminów określonych w niniejszym harmonogramie.  

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu przez kierownika budowy do 

dziennika budowy o zakończeniu robót potwierdzonego wpisem o zakończeniu robót 

dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z pisemnym 

zawiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu robót. Pisemne zgłoszenie zakończenia 

robót Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego w dniu zakończenia 

robót. 

Za datę zakończenia realizacji zadania uważa się pozytywne zakończenie czynności 

odbioru przedmiotu umowy, tj. datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy. 

 

Aktualny zapis – 5.4 

Harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac: 

Uwaga:  

1. Data zakończenia realizacji całości zadania oraz poszczególnych etapów powinna być 

potwierdzona protokołami końcowymi potwierdzającymi należyte i bezusterkowe 

wykonanie zadania 

2. Bezusterkowe odbiory winny być potwierdzone protokołami odbioru i powinny nastąpić 

przed upływem terminów określonych w niniejszym harmonogramie.  

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu przez kierownika budowy do 

dziennika budowy o zakończeniu robót potwierdzonego wpisem o zakończeniu robót 

dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z pisemnym 

zawiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu robót. Pisemne zgłoszenie zakończenia 

robót Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego w dniu zakończenia 

robót. 

Za datę zakończenia realizacji zadania uważa się pozytywne zakończenie czynności 

odbioru przedmiotu umowy, tj. datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy. 

 

 

III. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 11.9.1  

 

Poprzedni zapis – 11.9.1 

11.9.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

VI Wykonanie sieci rozdzielczej 13.05.2019 30.09.2020 

VII Wykonanie przyłączy wodociągowych 13.05.2019 30.09.2020 

Nr 

etapu 
Nazwa /zakres/ etapu 

Data 

rozpoczęcia 

realizacji 

Data 

zakończenia 

realizacji 

I Przebudowa SUW – część budowlana wraz z 

rozbiórką bunkra 

22.05.2019 30.09.2019 

II Przebudowa SUW – część technologiczna 22.05.2019 31.10.2019 

III Przebudowa SUW – rurociągi międzyobiektowe 22.05.2019 31.08.2019 

IV Przebudowa SUW – instalacje sanitarne 22.05.2019 30.09.2019 

V Przebudowa SUW – instalacje elektr. I akpia 22.05.2019 31.10.2019 

VI Wykonanie sieci rozdzielczej 22.05.2019 30.09.2020 

VII Wykonanie przyłączy wodociągowych 22.05.2019 30.09.2020 
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oraz opisana: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa i rozbudowa 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przychojec oraz Stare 

Miasto, Gmina Leżajsk 

Nie otwierać przed dniem: 16.04.2019 r. do godz. 10:30” 

 

Aktualny zapis – 11.9.1 

11.9.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa i rozbudowa 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przychojec oraz Stare 

Miasto, Gmina Leżajsk 

Nie otwierać przed dniem: 18.04.2019 r. do godz. 10:30” 

 

 

IV. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 12.1 Składanie ofert 

 

Poprzedni zapis – 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 16-04-2019 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert składanych 

drogą pocztową. 

 

Aktualny zapis – 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 18-04-2019 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert składanych 

drogą pocztową. 

 

 

V. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 12.3 Termin otwarcia ofert: 

 

Poprzedni zapis – 12.3  

Termin otwarcia ofert: 16-04-2019 r. o godz. 1030  

 

Aktualny zapis – 12.3 

Termin otwarcia ofert: 18-04-2019 r. o godz. 1030 

 

 

VI. Zamawiający zmienia SIWZ – załącznik nr 1 Formularz oferty w pkt 3 

 

Poprzedni zapis – 3  

Oferuje wykonanie zamówienia w terminie od podpisania umowy, jednak nie wcześniej 

niż od dnia 13.05.2019 r. do 30.09.2020 r. 

 

Aktualny zapis – 12.3 
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Oferuje wykonanie zamówienia w terminie od podpisania umowy, jednak nie wcześniej 

niż od dnia 22.05.2019 r. do 30.09.2020 r. 

 

 

VII. Zamawiający zmienia SIWZ – załącznik nr 3 wzór umowy nr …2019 w rozdziale 

II §2 ust.1  

 

Poprzedni zapis – §2 ust.1   

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

- rozpoczęcie : od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 13.05.2019r. 

- zakończenie robót: do 16 września 2020r. 

- zakończenie realizacji zadania: do 30 września 2020r.  

 

 

Aktualny zapis – §2 ust.1   

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

- rozpoczęcie : od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 22.05.2019r. 

- zakończenie robót: do 16 września 2020r. 

- zakończenie realizacji zadania: do 30 września 2020r.  

 

 

 

VIII. Zamawiający zmienia SIWZ – załącznik nr 3 wzór umowy nr …2019 w rozdziale 

XII §16 ust.2 pkt 5  

 

Poprzedni zapis – §16 ust.2 pkt 5  

za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

 

Aktualny zapis – §16 ust.2 pkt 5 

za brak zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 10 % niezapłaconej należności brutto w przypadku, gdy 

upłynęło 30 dni od terminu jej wymagalności. 

 

 

IX. Zamawiający zmienia SIWZ – załącznik nr 3 wzór umowy nr …2019 w rozdziale 

XII §16 ust.2 pkt 6  

 

Poprzedni zapis – §16 ust.2 pkt 6  

za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,3% niezapłaconej należności brutto za każdy dzień zwłoki 

w zapłacie. 

 

Aktualny zapis – §16 ust.2 pkt 6 

za nieterminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,3% niezapłaconej należności brutto za każdy dzień zwłoki 

w zapłacie. 

 

 

X. Zamawiający zmienia ogłoszenie pkt II.8 Zdolność techniczna lub zawodowa  

 

Poprzedni zapis – pkt II.8 
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Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
  2019-05-13  2020-09-30 

  

Aktualny zapis – pkt II.8 

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
  2019-05-22  2020-09-30 

  

 

XI. Zamawiający w ogłoszeniu w pkt II.9 INFORMACJE DODATKOWE dodaje zapis. 

Pkt II.9.1. Data rozpoczęcia realizacji zadania nie jest sztywną data. Zgodnie z zapisami w siwz (pkt 
5.1) datą rozpoczęcia jest dzień podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 22.05.2019 r. 
Pkt II.9.2. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu przez kierownika budowy do 

dziennika budowy o zakończeniu robót potwierdzonego wpisem o zakończeniu robót 

dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z pisemnym zawiadomieniem 

Zamawiającego o zakończeniu robót. Pisemne zgłoszenie zakończenia robót Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego w dniu zakończenia robót. 

Pkt II.9.3. Za datę zakończenia realizacji zadania uważa się pozytywne zakończenie 

czynności odbioru przedmiotu umowy, tj. datę podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót stanowiących przedmiot umowy. 

 

 

XII. Zamawiający w ogłoszeniu w pkt III.4 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: dodaje zapis. 

Pkt III.4 Oświadczenie o grupie kapitałowej składne przez wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 uPzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

XIII. Zamawiający w ogłoszeniu w pkt III.5.1 W ZAKRESIE SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: dodaje zapis. 

Pkt 5.1 1.Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) 

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. 

Aktualny na dzień złożenia wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 

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

krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju (zakres), wartości, daty wykonania 

i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończone – zgodnie z dokumentem, który zostanie wysłany do Wykonawcy, 
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którego oferta została najwyżej oceniona. Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać 

roboty budowlane potwierdzające spełnienie warunku określonego w siwz pkt 6.2.3 lit a i 

b. Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są: a) 

Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane; b) Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których 

mowa w lit a). Jeśli Wykonawca składa inne dokumenty zobowiązany jest podać przyczyny 

braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w lit a). 3. Aktualny na dzień 

złożenia wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – zgodnie z dokumentem, który zostanie wysłany do Wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona.  

 

 

XIV. Zamawiający w ogłoszeniu w pkt III.6 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP usuwa całą treść. 

 

 

XV. Zamawiający w ogłoszeniu w pkt III.7 INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W 

pkt III.3) - III.6) dodaje zapis. 

Pkt III.7 pozostałe dokumenty, formularz ofertowy, oświadczenie niezbędne do 

przyznania punktów w innym kryterium niż cena, oświadczenie że nie podlega wykluczeniu 

i reszta oświadczeń,  pełnomocnictwa jeżeli dotyczy  itd. 

 

 

XVI. Zamawiający zmienia ogłoszenie pkt IV.6.2 Termin składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 

Poprzedni zapis – pkt IV.6.2 

Data: 2019-04-16, 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 

> Polski 

 

Aktualny zapis – pkt IV.6.2  

Data: 2019-04-18, godzina: 10:00,  

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

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

udziału w postępowaniu 

> Polski 

 

 

Pozostałe zapisy siwz i ogłoszenia nie ulegają zmianie. 

 


