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Tuchów, 08.09.2020r.
L.Dz. DIR/685/PZ/P/ZP16-20/09/2020/1113

Zainteresowani udziałem
w postępowaniu znak ZP-16/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami
w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Znak postępowania ZP-16/20.

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. modyfikuje zapisy treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Zaprojektowanie i wykonanie robót

budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami
w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w następujący sposób:
1. W pkt 3.2 SIWZ w ten sposób, że:
‐ zamiast:

Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych
w zakresie:
 budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
 budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
 budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
 dostawy i montażu 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
 dostawy i montażu 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
 budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
 budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km
Szczegóły opis przedmiotu zamówienia został zawarte w projekcie budowlanym (część III) i
STWiORB (część IV).
‐ powinno być:
Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych
w zakresie – Kontraktu I (finansowanie z udziałem środków WFOŚ):
 budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
 budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
 budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
 dostawy i montażu 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
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dostawy i montażu 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km

Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje również wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie – Kontraktu II (finansowanie wyłącznie ze środków własnych):
 budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,3 km,
 budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,5 km
Na każdy z Kontraktów zostanie zawarta odrębna umowa stanowiąca część II dokumentacji
przetargowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie budowlanym (część III) i
STWiORB (część IV).
2. W pkt 4.1 SIWZ w ten sposób, że:
‐ zamiast:
Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 31.12.2022
roku od daty podpisania umowy.
UWAGA. Rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu decyzji na użytkowanie sieci z etapu 1, objętych
postępowaniem prowadzonym przez gminę Rzepiennik Strzyżewski. Szacowany termin rozpoczęcia
robót w ramach etapu 2 to sierpień 2021r.
‐ powinno być:
Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 31.12.2022
roku od daty podpisania umowy.
UWAGA. Rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu decyzji na użytkowanie sieci z etapu 1, objętych
postępowaniem prowadzonym przez gminę Rzepiennik Strzyżewski. Szacowany termin rozpoczęcia
robót w ramach etapu 2 to przełom 2021/2022 roku.
3. W pkt 11 SIWZ w ten sposób, że:
‐ zamiast:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w
terminie do dnia 15.09.2020r., do godz. 10:00.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2020r., do godz. 10:10.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert.

‐ powinno być:

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w
terminie do dnia 25.09.2020r., do godz. 10:00.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020r., do godz. 10:10.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert.

4. W §2 ust.1 wzoru umowy w sprawie zamówienia sektorowego w ten sposób, że:
‐ zamiast:
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w zakresie:
Dokończenia realizacji inwestycji objętej zamierzeniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik
Strzyżewski” zgodnie z dokumentację projektową autorstwa konsorcjum firm: PB „MODUŁ” SP. z
o.o. oraz ZBO „MODUŁ” Bożena Guzik zatwierdzoną ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną pod nr 278/2018 z dnia 01.03.2018r. znak
UAB.6740.1835.2017.PS przeniesioną decyzją z dnia 05.11.2019r. znak UAB.6740.28.121.2019.
Zwymiarowany zakres przedmiotu inwestycji obejmuje:








budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
dostawę i montaż 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
dostawę i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km

‐ powinno być:
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w zakresie:
Dokończenia realizacji inwestycji objętej zamierzeniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik
Strzyżewski” zgodnie z dokumentację projektową autorstwa konsorcjum firm: PB „MODUŁ” SP. z
o.o. oraz ZBO „MODUŁ” Bożena Guzik zatwierdzoną ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną pod nr 278/2018 z dnia 01.03.2018r. znak
UAB.6740.1835.2017.PS przeniesioną decyzją z dnia 05.11.2019r. znak UAB.6740.28.121.2019.
Zwymiarowany zakres przedmiotu inwestycji obejmuje dwa kontrakty.

Kontrakt I1 (finansowany z udziałem środków WFOŚ) obejmuje:








budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
dostawę i montaż 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
dostawę i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km

Kontrakt II1 (finansowany wyłącznie ze środków własnych) obejmuje:



budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,3 km,
budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,5 km,

5. W §15 ust.1 wzoru umowy w sprawie zamówienia sektorowego w ten sposób, że:
‐ zamiast:
1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej objętej umową najpóźniej na dzień 31.12.2022r.
UWAGA. Rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu decyzji na użytkowanie sieci z etapu 1,
objętych postępowaniem prowadzonym przez gminę Rzepiennik Strzyżewski. Szacowany termin
rozpoczęcia robót w ramach etapu 2 to sierpień 2021r. chyba, że Wykonawca jest tożsamym
podmiotem z podmiotem realizującym roboty budowlane na rzecz gminy Rzepiennik Strzyżewski
w ramach I etapu. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji prac
niezwłocznie po podpisaniu umowy.
‐ powinno być:
1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej objętej umową najpóźniej na dzień 31.12.2022r.
UWAGA. Rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu decyzji na użytkowanie sieci z etapu 1,
objętych postępowaniem prowadzonym przez gminę Rzepiennik Strzyżewski. Szacowany termin
rozpoczęcia robót w ramach etapu 2 to przełom 2021/2022 roku, chyba że Wykonawca jest
tożsamym podmiotem z podmiotem realizującym roboty budowlane na rzecz gminy Rzepiennik
Strzyżewski w ramach etapu 1. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do
realizacji prac niezwłocznie po podpisaniu umowy.
6. W pkt 1.3 ST.00.00, ST.01.01 w ten sposób, że:
‐ zamiast:
Zgodnie z projektem budowlanym, sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwać będzie 62 gospodarstwa
domowych w msc. Turza, a sieć wodociągowa 15 gospodarstw.
Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie:
1

Pozostawić właściwe









budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
dostawy i montażu 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
dostawy i montażu 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km

(…)
‐ powinno być:
Zgodnie z projektem budowlanym, sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwać będzie 62 gospodarstwa
domowych w msc. Turza, a sieć wodociągowa 15 gospodarstw.
Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie – Kontraktu I (finansowanie z udziałem środków WFOŚ):
 budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
 budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
 budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
 dostawy i montażu 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
 dostawy i montażu 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
 budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
 budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km
Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje również wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie – Kontraktu II (finansowanie wyłącznie ze środków własnych):
 budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,3 km,
 budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,5 km
(…)
7. W pkt 1.3 ST.01.02 w ten sposób, że:
‐ zamiast:
Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie:
 budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
 budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
 budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
(…)
‐ powinno być:
Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie – Kontraktu I (finansowanie z udziałem środków WFOŚ):
 budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
 budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
 budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,

Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje również wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie – Kontraktu II (finansowanie wyłącznie ze środków własnych):
 budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,3 km,
(…)
8. W pkt 1.3 ST.01.03 w ten sposób, że:
‐ zamiast:
Zgodnie z projektem budowlanym, sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwać będzie 62 gospodarstwa
domowych w msc. Turza, a sieć wodociągowa 15 gospodarstw.
Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie:
 budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
 budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km
(…)
‐ powinno być:
Zgodnie z projektem budowlanym, sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwać będzie 62 gospodarstwa
domowych w msc. Turza, a sieć wodociągowa 15 gospodarstw.
Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie – Kontraktu I (finansowanie z udziałem środków WFOŚ):
 budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
 budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km
Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje również wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie – Kontraktu II (finansowanie wyłącznie ze środków własnych):
 budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,5 km
(…)
9. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmodyfikowany załącznik nr2 do SIWZ –
Formularz OFERTY oraz załącznik nr9 do SIWZ – Przedmiar robót.

Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy
traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Wojciech Skruch – Prezes Zarządu
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
(podpis elektroniczny)

