
 
Wierzawice, 12.01.2021 r. 

SMP/UZP/21210/2020/11/02 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA 
Numer 1 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska” ogłoszonego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 773617-N-2020 w dniu 29.12.2020 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. zmienia 

treść siwz oraz ogłoszenia dotyczącego ww. przetargu.   

 

I. Zamawiający zmienia SIWZ – rozdział 6 „Warunki udziału w postępowaniu” 

pkt 6.2.3.1 

 

Poprzedni zapis SIWZ – rozdział 6 pkt. 6.2.3.1  

Dla obu części. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 

iż: dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą  Kierownika Budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 

pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na 

co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową 

sieci wodociągowych. 

Aktualny zapis SIWZ – rozdział 6 pkt 6.2.3.1 

Dla obu części. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 

iż: dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą  Kierownika Budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 

pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na 

co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową 

sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. 

 

 

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. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach 

Wierzawice i Brzóza Królewska 

Nie otwierać przed dniem: 14.01.2021 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: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach 

Wierzawice i Brzóza Królewska 

Nie otwierać przed dniem: 18.01.2021 r. do godz. 1030” 
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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 700 do 1500 

Termin złożenia oferty do 14.01.2021 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 700 do 1500 

Termin złożenia oferty do 18.01.2021 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: 14.01.2021 r. o godz. 1030 

 

Aktualny zapis SIWZ – rozdział 12 pkt 12.3 

12.3 Termin otwarcia ofert: 18.01.2021 r. o godz. 1030 

 

 

V. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia. Sekcja III: Informacje o charakterze 

prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, pkt III.1.3 Zdolność 

techniczna i zawodowa 

 

Poprzedni zapis – pkt III.1.3 Zdolność techniczna i zawodowa 

Określenie warunków: 1. Dla obu części. Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże, iż: dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 

osobą Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych związanych z 

budową lub przebudową sieci wodociągowych.  

2. Dla części 1 „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w 

miejscowości Wierzawice”. Posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej 

roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej 

o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00zł brutto wykonanej nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5.  

3. Dla części nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóza 

Królewska”. Posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty 

polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o 

wartości nie mniejszej niż: 800.000,00zł brutto w tym wykonanie przynajmniej jednej 
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przepompowni sieciowej ścieków wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

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

jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

Aktualny zapis  – pkt III.1.3 Zdolność techniczna i zawodowa 

Określenie warunków: 1. Dla obu części. Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże, iż: dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 

osobą Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych związanych z 

budową lub przebudową sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.  

2. Dla części 1 „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w 

miejscowości Wierzawice”. Posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej 

roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej 

o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00zł brutto wykonanej nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5.  

3. Dla części nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóza 

Królewska”. Posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty 

polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o 

wartości nie mniejszej niż: 800.000,00zł brutto w tym wykonanie przynajmniej jednej 

przepompowni sieciowej ścieków wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

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

jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

 

VI. 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: 14.01.2021, 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: 18.01.2021, 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 

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia i siwz nie ulegają zmianie. 

 


