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ZMIANA Nr 1 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

Z DNIA 27.04.2011 R. 

 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 
 
Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na terenie gminy Głuchołazy 

– zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w  miejscowości 
Biskupów, Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice. 

 
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  

„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Głuchołazy”.  Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08  

 
Zamówienie współfinansowane przez  

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 
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Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następującym zakresie: 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami Nr 1 z dnia 22.04.2011 r. przez Zamawiającego na 
pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym 
zakresie:   
 
1. Zmiana Nr 1 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 30.2 Części I SIWZ – Informacji dla 

Wykonawców (IDW) poprzez dodanie do tego punktu klauzuli 1.9 (Opóźnienie Rysunków 
i instrukcji): 

 
Jest w SIWZ w pkt. 30.2 IDW: 
 
2. Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, opisanych w  klauzulach:  
 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy] 
 4.7 [Wytyczenie] 
 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne], 
 4.24 [Wykopaliska], 
 7.4 [Próby] 
 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie], 
 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze], 
 8.6 [Tempo wykonawstwa], 
 8.9 [Następstwa zawieszenia], 
 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych], 
 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], 
 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót] 
 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego 
 19.4 [Następstwa siły wyższej] 
 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], 
Warunków Kontraktu, stanowiących Część II SIWZ oraz w następujących 
przypadkach: 

Powinno być w SIWZ pkt. 30.2 IDW: 
 
2. Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, opisanych w  klauzulach:  
 1.9 [Opóźnienie Rysunków i instrukcji] 
 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy] 
 4.7 [Wytyczenie] 
 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne], 
 4.24 [Wykopaliska], 
 7.4 [Próby] 
 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie], 
 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze], 
 8.6 [Tempo wykonawstwa], 
 8.9 [Następstwa zawieszenia], 
 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych], 
 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], 
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 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót] 
 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego 
 19.4 [Następstwa siły wyższej] 
 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], 
Warunków Kontraktu, stanowiących Część II SIWZ oraz w następujących 
przypadkach: 

 
 

2. Zmiana Nr 2 SIWZ – Zmianie ulega klauzula 22.4 Rozdziału 3 Warunków szczególnych 
kontraktu, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, poprzez dodanie do tej klauzuli, 
klauzuli 1.9 (Opóźnienie Rysunków i instrukcji):  
 
Jest w klauzuli 22.4 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 
 

22.4 

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do 
treści Oferty są niedozwolone, z zastrzeżeniem zapisów klauzul; 2.1; 4.7; 4.12; 4.24; 8.4; 8.5; 8.6; 
8.9; 10.3; 13.7; 16.1; 17.4; 19.4; 20.1 niniejszych Warunków. Zmiana Kontraktu dokonana z 
naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość 
dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, opisanych w  
klauzulach:  

 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy]; 

 4.7 [Wytyczenie]; 

 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]; 

 4.24 [Wykopaliska]; 

 7.4 [Próby]; 

 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie]; 

 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze]; 

 8.6 [Tempo wykonawstwa]; 

 8.9 [Następstwa zawieszenia]; 

 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]; 

 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]; 

 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót]; 

 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]; 

 19.4 [Następstwa siły wyższej]; 

 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]; 

Warunków Kontraktu oraz w następujących przypadkach: 

1) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
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przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień zgodnie z klauzulą 1.13 [Przestrzeganie prawa], 

2) zmiany wartości umowy w przypadku opisanym w klauzuli 13.2 [Analiza wartości], w 
szczególności: 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

 zastosowania zamiennych rozwiązań, przynoszących korzyść dla Zamawiającego, 

3) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne 
legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których 
mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, 

4) zmiany podwykonawców: 

a) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, 

b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako 
podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie 
możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu i SIWZ.  

5) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmiany w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

6) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

7) zmiany, które zostaną dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a 
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

8) pozostałe zmiany:  

(a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie 
powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 
zapłaconego przez Wykonawcę, 

(b) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby 
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w 
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rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 
Powinno być w klauzuli 22.4 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 
 

22.4 

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do 
treści Oferty są niedozwolone, z zastrzeżeniem zapisów klauzul; 1.9; 2.1; 4.7; 4.12; 4.24; 8.4; 8.5; 
8.6; 8.9; 10.3; 13.7; 16.1; 17.4; 19.4; 20.1 niniejszych Warunków. Zmiana Kontraktu dokonana z 
naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość 
dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, opisanych w  
klauzulach:  

 1.9 [Opóźnienie Rysunków i instrukcji]; 

 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy]; 

 4.7 [Wytyczenie]; 

 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]; 

 4.24 [Wykopaliska]; 

 7.4 [Próby]; 

 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie]; 

 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze]; 

 8.6 [Tempo wykonawstwa]; 

 8.9 [Następstwa zawieszenia]; 

 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]; 

 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]; 

 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót]; 

 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]; 

 19.4 [Następstwa siły wyższej]; 

 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]; 

Warunków Kontraktu oraz w następujących przypadkach: 

1) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień zgodnie z klauzulą 1.13 [Przestrzeganie prawa], 

2) zmiany wartości umowy w przypadku opisanym w klauzuli 13.2 [Analiza wartości], w 
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szczególności: 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

 zastosowania zamiennych rozwiązań, przynoszących korzyść dla Zamawiającego, 

3) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne 
legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których 
mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, 

4) zmiany podwykonawców: 

a) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, 

b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako 
podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie 
możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu i SIWZ.  

5) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmiany w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

6) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

7) zmiany, które zostaną dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a 
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

8) pozostałe zmiany:  

(a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie 
powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 
zapłaconego przez Wykonawcę, 

(b) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby 
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w 
rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
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zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 
 

3. Zmiana Nr 3 SIWZ – Zmianie ulega klauzula 1.8 Rozdziału 3 Warunków szczególnych 
kontraktu, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, poprzez dodanie słów „Projekt 
Wykonawczy” oraz zastąpienie słowa: „opóźnienia” słowem „zwłoki”: 

 
Jest w klauzuli 1.8 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 

 
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Klauzulę 1.8 uzupełnia się następująco: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 
8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz egzemplarz 
Pozwolenia/Pozwoleń na Budowę, wydanych przez właściwy organ.  

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z 
klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub 
inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest 
przez Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku opóźnienia w 
przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do 
żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu na ukończenie Robót lub Kosztu. 

 
Powinno być w klauzuli 1.8 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 

 
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Klauzulę 1.8 uzupełnia się następująco: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 
8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz 
egzemplarz Pozwolenia/Pozwoleń na Budowę, wydanych przez właściwy organ.  

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z 
klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub 
inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest 
przez Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku zwłoki w 
przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do 
żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu na ukończenie Robót lub Kosztu. 
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4. Zmiana Nr 4 SIWZ – Zmianie ulega klauzula 8.3 Rozdziału 3 Warunków szczególnych 

kontraktu, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, poprzez dopisanie w ostatnim 
akapicie po przed przycinkiem słów „ …ze swej winy …”:  

 
Jest w klauzuli 8.3 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 

 
 
8.3     Program 

Klauzulę 8.3 zmienia się i uzupełnia następująco: 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót, w tym 
harmonogramu Robót, sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich 
rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Harmonogram musi zostać 
zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. 

Podczas przygotowania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien 
być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót  zgodnie z Czasem na Ukończenie. 

Program winien być uaktualniony przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 
4.21 [Raporty o postępie] oraz dodatkowo na każdorazowe żądanie Inżyniera lub 
Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. Uaktualniony Program musi 
mieć odniesienie do zatwierdzonego szczegółowego Programu robót. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, Programu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 

 
Powinno być w klauzuli 8.3 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 

 
8.3     Program 

Klauzulę 8.3 zmienia się i uzupełnia następująco: 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót, w tym 
harmonogramu Robót, sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich 
rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Harmonogram musi zostać 
zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. 
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Podczas przygotowania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien 
być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót  zgodnie z Czasem na Ukończenie. 

Program winien być uaktualniony przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 
4.21 [Raporty o postępie] oraz dodatkowo na każdorazowe żądanie Inżyniera lub 
Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. Uaktualniony Program musi 
mieć odniesienie do zatwierdzonego szczegółowego Programu robót. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, Programu, ze swej winy, 
koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w 
wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 

 
 

5. Zmiana Nr 5 SIWZ – Zmianie ulega § 3 ust. 1, Rozdziału 4 Warunków szczególnych 
kontraktu, Karta gwarancyjna, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, poprzez 
dodanie sformułowania – „gwarancji nie podlegają także wady powstałe na skutek 
przyczyn zewnętrznych.”:  

 
Jest w § 3 ust. 1, Rozdziału 4 Warunków szczególnych kontraktu, Karta 
gwarancyjna,  Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 

 
§3 

Inne warunki gwarancji 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z 

winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w 

sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód 

wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi. 

 
Powinno być w § 3 ust. 1, Rozdziału 4 Warunków szczególnych kontraktu, 
Karta gwarancyjna,  Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 

 
§3 

Inne warunki gwarancji 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z 

winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w 

sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód 

wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi. Gwarancji nie podlegają 

także wady powstałe na skutek przyczyn zewnętrznych. 
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6. Zmiana Nr 6 SIWZ – Zmianie ulega klauzula 8.1 Rozdziału 3 Warunków szczególnych 

kontraktu, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, poprzez modyfikacje zmienionego 
drugiego zdania w pierwszym akapicie poprzez dodanie mu treści „przy czym w każdym 
przypadku nie wcześniej niż przed przekazaniem Wykonawcy prawa dostępu do placu 
budowy.”:  

 
Jest w klauzuli 8.1 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 
 

8.1     Rozpoczęcie Robót 

Klauzulę 8.1 zmienia się i uzupełnia następująco: 

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od podpisania Aktu Umowy. Wykonawca 
rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z 
należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione 
następujące warunki: 

(a) ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane za pośrednictwem Inżyniera przekazanie 
Terenu Budowy; 

(b) ze strony Zamawiającego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających przekazanie 
terenu budowy stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, 
który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego 
zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(i) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego; 

(ii) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(iii) informację zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(c) ze strony Wykonawcy - zostaną przedstawione Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz 
dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt; 
oraz 

(d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inżynierowi szczegółowy Program 
realizacji robót wraz z podziałem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji 
poszczególnych odcinków. 
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(e) ze strony Wykonawcy  - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę Rozpoczęcia 
Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie opracowanego 
przez Wykonawcę programu Robót zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z 
władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i 
przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków 
o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim 
harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji 
Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, 
ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), wraz z ich 
charakterystyką.  

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności 
w ramach Kontraktu. 

 
Powinno być w klauzuli 8.1 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 

 
8.1     Rozpoczęcie Robót 

Klauzulę 8.1 zmienia się i uzupełnia następująco: 

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od podpisania Aktu Umowy. Wykonawca 
rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, przy czym w każdym przypadku nie 
wcześniej niż przed przekazaniem Wykonawcy prawa dostępu do placu budowy, a następnie 
będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione 
następujące warunki: 

(f) ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane za pośrednictwem Inżyniera przekazanie 
Terenu Budowy; 

(g) ze strony Zamawiającego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających przekazanie 
terenu budowy stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, 
który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego 
zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(iv) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego; 

(v) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(vi) informację zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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(h) ze strony Wykonawcy - zostaną przedstawione Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz 
dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt; 
oraz 

(i) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inżynierowi szczegółowy Program 
realizacji robót wraz z podziałem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji 
poszczególnych odcinków. 

(j) ze strony Wykonawcy  - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę Rozpoczęcia 
Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie opracowanego 
przez Wykonawcę programu Robót zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z 
władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i 
przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków 
o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim 
harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji 
Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, 
ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), wraz z ich 
charakterystyką.  

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności 
w ramach Kontraktu. 

 
 
7. Zmiana Nr 7 SIWZ – Zmianie ulega klauzula 2.4, Rozdziału 3 Warunków szczególnych 

kontraktu, Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt, usunięciu ulega zapis „w oparciu o 
ustawę Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późń. zm)” oraz zapis „Koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca” otrzyma 
brzmienie „Koszt uzyskania zabezpieczenia wierzytelności obciąży strony w równych 
częściach.”:  

 
Jest w klauzuli 2.4 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 

 
2.4     Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Klauzulę 2.4 skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Nr 40, 
poz. 222), art. 6491¹ - 64955 

ustala się że: 

 termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż czas potrzebny Zamawiającemu na 
uzyskanie żądanej gwarancji zapłaty w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), 

 w związku z ustaleniem w Załączniku do Oferty, wysokości minimalnych Przejściowych 
Świadectw Płatności, potwierdzenie wysokości gwarantowanych płatności będzie 
przedkładana partiami, w wysokości trzech kolejnych Przejściowych Świadectw Płatności, 
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Koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca i będzie on podlegał zwrotowi na rachunek 
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty przedstawienia Wykonawcy gwarancji zapłaty i 
kompletu dokumentów potwierdzających poniesione koszty uzyskania niniejszej gwarancji. 

 
Powinno być w klauzuli 2.4 Części II SIWZ – Wzór umowy – Kontrakt: 

 
2.4     Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Klauzulę 2.4 skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Nr 40, 
poz. 222), art. 6491¹ - 64955 

ustala się że: 

 termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż czas potrzebny Zamawiającemu na 
uzyskanie żądanej gwarancji zapłaty,  

 w związku z ustaleniem w Załączniku do Oferty, wysokości minimalnych Przejściowych 
Świadectw Płatności, potwierdzenie wysokości gwarantowanych płatności będzie 
przedkładana partiami, w wysokości trzech kolejnych Przejściowych Świadectw Płatności, 

Koszt uzyskania zabezpieczenia wierzytelności obciąży strony w równych częściach i będzie on 
podlegał zwrotowi na rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni od daty przedstawienia 
Wykonawcy gwarancji zapłaty i kompletu dokumentów potwierdzających poniesione koszty 
uzyskania niniejszej gwarancji. 

 
 
8. Zmiana Nr 8 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 13.5 IDW, poprzez usunięcie pkt. 13.5) lit. k): 
 

Jest w SIWZ w pkt. 13.5 IDW: 
 

5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numer 
referencyjny nadany przez Zamawiającego, 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji, 
f) zabezpieczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego,  
g) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w 
swej treści uzależniać wypłaty od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę  
trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty w imieniu 
Zamawiającego. Wypłata nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi 
formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do 
złożenia wraz z żądaniem wypłaty), 
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h) gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 
14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty, 

i) żadne zmiany ani uzupełnienia lub jakiekolwiek modyfikacje warunków Kontraktu 
lub jakichkolwiek innych dokumentów stanowiących Kontrakt i sporządzonych 
między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają gwaranta w żaden sposób z 
odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności 
zawiadamiania go o takich zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach, 

j) określenie miejsca rozstrzygania sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencją sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, 

k) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres składania żądania wypłaty był 
dłuższy od okresu ważności gwarancji o co najmniej 5 dni roboczych, 

 
Uwaga:  
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia 
musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów 
składających ofertę wspólną. 

 
 
Powinno być w SIWZ w pkt. 13.5 IDW: 

 
 

5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numer 
referencyjny nadany przez Zamawiającego, 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji, 
f) zabezpieczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego,  
g) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w 
swej treści uzależniać wypłaty od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę  
trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty w imieniu 
Zamawiającego. Wypłata nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi 
formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do 
złożenia wraz z żądaniem wypłaty), 

h) gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 
14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty, 

i) żadne zmiany ani uzupełnienia lub jakiekolwiek modyfikacje warunków Kontraktu 
lub jakichkolwiek innych dokumentów stanowiących Kontrakt i sporządzonych 
między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają gwaranta w żaden sposób z 
odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności 
zawiadamiania go o takich zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach, 
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j) określenie miejsca rozstrzygania sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencją sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, 

 
Uwaga:  
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia 
musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów 
składających ofertę wspólną. 

 
 
 
9. Zmiana Nr 9 SIWZ – Ze względu na to, że pliki z rysunkami D2-500-S-203-206-A ( w 

folderze Rysunki cz. 3) oraz D2-500-S-201-208-A Przyłącza wod. Cz.2 (w folderze 
Rysunki cz.1) nie otwierały się, Zamawiający ponownie zamieszcza na swojej stronie 
internetowej pliki z rysunkami: D2-500-S-203-206-A, D2-500-S-201-208-A. 

 
 
Zamawiający poprawia dokumentację projektową w następującym zakresie: 
 
10. Zmiana Nr 10 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 4.4.1) IDW, w związku ze zmianą długości 

sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej oraz wprowadzenie dodatkowej sieci kanalizacji 
sanitarnej tłocznej o średnicy DN 75 mm: 

 
Jest w SIWZ w pkt. 4.4.1) IDW: 

 
 

4. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane: 
 
1) sieć kanalizacji sanitarnej: 

 kanalizacja grawitacyjna   DN    200               mm  33 763,8 m 
 dosięgniki (przyłącza)        DN  160 mm  6 034,1 m 
 kanalizacja tłoczna DN    160 mm  1 524,8 m 
 kanalizacja tłoczna DN  90 mm  3 682,2 m 
 kanalizacja tłoczna DN    63 mm  60,0 m 
 kanalizacja tłoczna DN  50 mm  715,0 m 
 Razem 45 779,9 m 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 4.4.1) IDW: 

 
 

4. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane: 
 
1) sieć kanalizacji sanitarnej: 

 kanalizacja grawitacyjna   DN    200               mm  33 763,8 m 
 dosięgniki (przyłącza)        DN  160 mm  6 034,1 m 
 kanalizacja tłoczna DN    160 mm  1 524,8 m 
 kanalizacja tłoczna DN  90 mm  1 794,0 m 
 kanalizacja tłoczna DN  75 mm  9,9 m 
 kanalizacja tłoczna DN    63 mm  1 938,3 m 
 kanalizacja tłoczna DN  50 mm  715,0 m 
 Razem 45 779,9 m 
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11. Zmiana Nr 11 SIWZ – W związku z dokonaną zmianą (Zmiana Nr 10 SIWZ) średnicy 

rurociągów kanalizacji tłocznej, zmianie ulegają długości rurociągów kanalizacji tłocznej o 
średnicy DN 63, DN 75 i DN 90. Modyfikuje się także średnice studni betonowych z DN 
800 na DN 1000. Ze względu na w/w zmiany w załączeniu Zamawiający zamieszcza na 
swojej stronie internetowej zmienione: 
 
- 1.1 Projekt budowlany - strona 19 
- ST-03 Rurociągi ciśnieniowe - strona ST-03 / 233 
- 1.3b Przedmiar Robót 
- Rysunki: 
 D2-500-S-201-223-A 
 D2-500-S-202-215-A 
 D2-500-S-203-216-A 
 D2-500-S-204-213-A 
- Zestawienie studni - Biskupów 
- Zestawienie studni - Burgrabice 
- Zestawienie studni - Sławniowice 
- Zestawienie studni - Gierałcice 

 
 
 
12. Zmiana Nr 12 SIWZ – Wprowadza się modyfikację zapisów w ST-04 Obiekty sieciowe 

pkt. 5.2.4  -  Tłocznia ścieków, strona ST-04 / 260. Wykreśla się w drugim zdaniu słowa 
„zewnętrznych” oraz „w czasie pracy tłoczni”. 
 
Po wprowadzeniu modyfikacji niniejsze zdanie posiada następującą treść: 
 
„Metoda przepompowywania ścieków z wykorzystaniem tłoczni wyróżnia się 
zastosowaniem pośredniego oddzielania części stałych w separatorach, co zapobiega 
zapychaniu się pomp, a dla potrzeb serwisu ma zapewnić możliwość otwarcia.” 
 
Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zmienioną: 
- ST-04 Obiekty sieciowe - strona ST-04 / 260 
 

 
 
13. Zmiana Nr 13 SIWZ – Wprowadza się modyfikację zapisów w Tom III – Dokumentacja 

Projektowa  strona 32 - Tłocznia ścieków sanitarnych. Wykreśla się w drugim zdaniu 
słowa „zewnętrznych” oraz „w czasie pracy tłoczni”.  
 
Po wprowadzeniu modyfikacji niniejsze zdanie posiada następującą treść: 
 
„Metoda przepompowywania ścieków z wykorzystaniem tłoczni wyróżnia się 
zastosowaniem pośredniego oddzielania części stałych w separatorach zapobiega 
zapychaniu się pomp, a dla potrzeb serwisu ma zapewnić możliwość otwarcia.” 
 
Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zmieniony: 
- 1.1 Projekt budowlany - strona 32 
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Zamawiający poprawia zapis IDW w następującym zakresie: 
 
 
 
14. Zmiana Nr 14 SIWZ – Zmianie ulega zapis IDW w  pkt. 10.11 oraz pkt. 15.2.9) 
 

Jest w SIWZ w pkt. 10.11 oraz pkt. 15.2.9) IDW: 
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz        
w przypadku podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
Oznacza to, że każdy Wykonawca należący do Konsorcjum lub każdy podmiot 
udostępniający swoje zasoby, potwierdza za zgodność z oryginałem dokumenty, które go 
dotyczą. 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 10.11 oraz pkt. 15.2.9) IDW: 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz        
w przypadku podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 
 
15. Zmiana Nr 15 SIWZ – Zmianie ulega zapis IDW w pkt. 2.1.10) 
 

Jest w SIWZ w pkt. 2.1.10) IDW: 
 
 

10) Liderze/Pełnomocniku – należy przez to rozumieć jednego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie 
zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli 
zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją zamówienia oraz udzielili 
pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszystkich 
sprawach związanych z wykonaniem zamówienia, 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 2.1.10) IDW: 

 
 

10) Liderze/Pełnomocniku – należy przez to rozumieć jednego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie 
konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją 
zamówienia oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec 
Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem zamówienia, 

 
 
W konsekwencji dokonania istotnych zmian SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania i 
otwarcia ofert. 
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16. Zmiana Nr 16 SIWZ – Zmianie ulega termin składania ofert określony w pkt. 19.1. 

IDW 
 

Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-
340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 09.05.2011 r. do godziny 11:00 
 
 

Powinno być w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-
340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 19.05.2011 r. do godziny 11:00 
 
 
 
17. Zmiana Nr 17 SIWZ – Zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w pkt. 21.1. IDW 
 

Jest w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-
340 Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze 

 
w dniu  09.05.2011 r. o godzinie 11:15 

 
 
Powinno być w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-
340 Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze 

 
w dniu  19.05.2011 r. o godzinie 11:15 

 
 
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych, stosownie do 
zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający dokona sprostowania treści ogłoszenia o 
zamówieniu. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Kierownik Zamawiającego 
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Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.04.2011 r. 

 


