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ZMIANA Nr 2 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

Z DNIA 30.04.2013 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 XI - System monitoringu i sterowania urządzeniami 
wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3d 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

Głuchołazy, dnia 30.04.2013 r. 
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Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, w związku z koniecznością 
doprecyzowania zapisów dot. polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów na 
zasadach art. 26 ust. 2b oraz w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców, 
Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie: 

 
1. Zmiana Nr 1 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 9.3 Części I SIWZ - Informacji dla Wykonawców, dalej 

(IDW). 
 
Jest w SIWZ w pkt. 9.3 IDW: 
 
3. Zgodnie z § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. rok 2013, poz. 231), jeżeli Wykonawca, 
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 
następujących dokumentów: 
a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – 

dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.4) lit. a);b);c) niniejszej IDW, 
b) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp, 

dokumentów dotyczących w szczególności: 
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 9.3 IDW: 
 
3. Zgodnie z § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. rok 2013, poz. 231), jeżeli Wykonawca, 
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu 
oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym 
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – 

dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.4) lit. a);b);c) niniejszej IDW, a także innych 
dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) dokumentów dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 

2. Zmiana Nr 2 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 10.3.5) IDW. 
 
Jest w SIWZ w pkt. 10.3.5) IDW: 
 
5) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, polega na zasobach innych 
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podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu 
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 
dokumentów o których mowa w pkt. 9.1.4) lit. a);b);c) niniejszej IDW, 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 10.3.5) IDW: 
 
5) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, dotyczących sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu 
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:  
a) dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.4) lit. a);b);c) niniejszej IDW, a także innych 

dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b) dokumentów dotyczących w szczególności: 
a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 

3. Zmiana Nr 3 SIWZ – Wprowadza się dodatkowy zapis do Części I SIWZ - IDW w pkt. 30 ust.2:  
 

9) Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 
wydłużenie czasu wykonania umowy w przypadku nie ukończenia w terminie robót na 
obiektach budowlanych, które są obecnie realizowane przez innych wykonawców na rzecz 
Zamawiającego, a na których będą realizowane przyszłe roboty dot. niniejszego zamówienia. 

 
 

4. Zmiana Nr 4 SIWZ – Wprowadza się dodatkowy zapis do Części II SIWZ - Wzór umowy - 
Kontrakt w Części II. Rozdział 3. Warunki Szczególne Kontraktu. Klauzula 22.4: 
 
(ix) Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 

wydłużenie czasu wykonania umowy w przypadku nie ukończenia w terminie robót na 
obiektach budowlanych, które są obecnie realizowane przez innych wykonawców na rzecz 
Zamawiającego, a na których będą realizowane przyszłe roboty dot. niniejszego 
zamówienia. 

 
5. Zmiana Nr 5 SIWZ – zmianie ulega treść Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, dalej 

OPZ: 
 
Jest w SIWZ w OPZ: 
 
Zamawiający anuluje treść Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia – P406W Obiekty 
zaopatrzenia w wodę, Nr rys. P406W.A1.02 Pkt. Monitoring i sterowanie, 
 
Powinno być w OPZ: 
 
Wprowadza się nowe zapisy w Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia – P406W Obiekty 
zaopatrzenia w wodę, Nr rys. P406W.A1.02 Pkt. Monitoring i sterowanie, którego zmieniona treść 
zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
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6. Zmiana Nr 6 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 21.05.2013 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 22.05.2013 r. do godziny 11:00 
 
 
7. Zmiana Nr 7 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 21.05.2013 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 22.05.2013 r. o godzinie 11:15 

 
 
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2) ustawy Pzp, stosownie do zmian wprowadzonych w 
SIWZ, Zamawiający dokona sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

 
Kierownik Zamawiającego 

 
Dariusz Wór-Grech 

 

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.04.2013 r. 


