
URZĄD GMINY W RZEKUNIU

            Rzekuń, dn. 08.03.2018r.

FPZ.271.11.2018

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie II etap i Laskowcu X etap” 

Informacja 
o zmianie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

    W  związku  z   przetargiem  nieograniczonym  na  ,,Budowa  kanalizacji  sanitarnej

w Dzbeninie II etap i Laskowcu X etap” uprzejmie informuję, że Zamawiający Gmina Rzekuń

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (tj.(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że:

1. Rozdział III pkt 2 SIWZ.

• Jest: 2.1.  CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:  Budowa sieci kanalizacyjnej w msc.

Dzbenin gm. Rzekuń - II etap.

2.1.1  Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej

grawitacyjno – ciśnieniowej - Zlewnia PD1,  zlewnia PD2, zlewnia PD6  w

technologii PVC i PE w zakresie średnic od 63 mm do 250 mm. 

W ramach zadania należy wykonać:

1) Zlewnia PD1:

a)  Sieć kanalizacji  sanitarnej  -  rurociąg tłoczny na odc.  PD1 -  b65;  b29 -

b29.9; b52 - b52.4; b57 - b57.6;

b)  Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg grawitacyjny na odc. PD1 - A6; A4 -

N20; N2  - M4; 

c)  Odgałęzienia  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  do  granic  przyległych
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działek (przyłącza)  zakończone korkami na granicy pasa drogowego i posesji

prywatnych; 

d) Sieciowa przepompownia PD1 (Montaż przepompowni ścieków PD1);

e) Sieciowa przepompownia PD1 (Roboty elektryczne – zasilenie przepompowni

PD1);

f)  Przyłącza ciśnieniowe do nieruchomości ozn. nr geod.: 288/3, 417/1, 439/5,

451/8, 457, 461, 291/5, 291/2, 286/4, 286/5, 417/2, 419/18, 290/3, 289/7, 291/11,

279 należy zakończyć przydomowymi przepompowniami ścieków tj. w ilości  16

szt. 

g)  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  wykonaniem  przyłączy

ciśnieniowych  do  nieruchomości  ozn.  nr  geod.:  289/6,  462/2,  290/3  –  drugi

budynek,  zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków tj. w ilości  33

szt.

h) Roboty drogowe i odtworzeniowe.

(POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).

• otrzymuje brzmienie:

 2.1. CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm.

Rzekuń - II etap.

2.1.1 Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej

grawitacyjno  –  ciśnieniowej  -  Zlewnia  PD1,   zlewnia  PD2,  zlewnia  PD6   w

technologii PVC i PE w zakresie średnic od   40 mm do 315 mm. 

W ramach zadania należy wykonać:

1) Zlewnia PD1:

a)  Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny na odc. PD1 - b65; b29 - b29.9;

b52 - b52.4; b57 - b57.6;

b)  Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg grawitacyjny na odc. PD1 - A6; A4 - N20;

N2  - M4; 

c) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic przyległych działek

(przyłącza)   zakończone  korkami  na  granicy  pasa  drogowego  i  posesji

prywatnych; 
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d) Sieciowa przepompownia PD1 (Montaż przepompowni ścieków PD1);

e) Sieciowa przepompownia PD1 (Roboty elektryczne – zasilenie przepompowni

PD1);

f)  Przyłącza ciśnieniowe do nieruchomości ozn. nr geod.: 288/3, 417/1, 439/5,

451/8, 457, 461, 291/5, 291/2, 286/4, 286/5, 417/2, 419/18, 290/3, 289/7, 291/11,

279, 291/4, 291/1 należy zakończyć przydomowymi przepompowniami ścieków tj.

w ilości 18   szt. 

g)  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie  8  szt.  przyłączy

kanalizacyjnych do granic działek nr:  165/1, 164  – dwa przyłącza, 163, 162/6,

162/7,  160,  171,  zakończonymi  korkami  na granicy pasa drogowego i  posesji

prywatnych. 

h) Roboty drogowe i odtworzeniowe.

(POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).

2. Rozdział III pkt 3 SIWZ.

• jest:  

3.   W  ramach  dwóch  części  zamówienia  Wykonawca  będzie  zobowiązany

również do:

a)  uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu

będącego  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  –  część  1  i  2.  Ponadto

Zamawiający z każdej faktury częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości

10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na

użytkowanie obiektu.

b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72

miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony

od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); 

c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji;

d)  wykonania  na  własny  koszt  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej

zatwierdzonej   w PODGiK w 3 egzemplarzach;

e)  przedstawienia  do  akceptacji  przed  przystąpieniem  do  robót  aprobat

technicznych,  certyfikatów,  świadectw  dopuszczalności  na  wbudowane

urządzenia i materiały budowlane; 

f)  opracowania  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  i  poniesienia  kosztów
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zajęcia pasa drogowego;

g)  przedstawienia  do  zaakceptowania  na  piśmie  dokumentacji  techniczno  -

ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem;

h)  przedstawienia  protokołów  badań  wszystkich  przewodów  w  zakresie

szczelności  na  eksfiltrację  ścieków  do  gruntu  i  filtrację  wód  gruntowych  do

kanału,  badań  gruntu  (wskaźnik  zagęszczenia)  i  instalacji  elektrycznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur

odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży

kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, 

i)  Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji  lokalnej i  zebranie

niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; 

j)  Wykonawca  zrealizuje  roboty  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  ujętym

w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia.

k)  prowadzenia  robót  zgodnie  obowiazującym  prawem  budowlanym,

dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych;

l)  dokonania  napraw  wszelkich  zniszczeń  powstałych  w  trakcie  realizacji

zamówienia  na  własny  koszt,  swoim  staraniem  i  w  ramach  niniejszego

zamówienia;

m)  odtworzenia  uszkodzonych  lub  zniszczonych  punktów  geodezyjnych  na

własny koszt;

n) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych

przez  Wykonawcę,  odpowiadających  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do

obrotu i stosowania  w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane”

tj. posiadających certyfikat;

o) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy,

oraz  robót  poza  placem  budowy,  a  w  szczególności:  zabezpieczenia  terenu

budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych  zapewniając  bezpieczne

dojścia i dojazdy do istniejących posesji;

p)  Wszystkie  nazwy  własne  materiałów  i  urządzeń  użyte  w  dokumentacji
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przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane

parametry jakościowe oraz wymagany standard.

r)  Jeśli  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  dokumentacji  projektowej  zostały

wskazane  znaki  towarowe,  patenty  oraz  pochodzenie  urządzeń   i  materiałów

należy  je  traktować,  jako  propozycje  projektanta.  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie  równoważnych  materiałów  i  urządzeń  w  stosunku  do

zaprojektowanych  z  zachowaniem  tych  samych  lub  lepszych  standardów

technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub

urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny

być  kompatybilne  z  pozostałymi  urządzeniami,  aby  zespół  urządzeń  dawał

zamierzony  (zaprojektowany)  efekt,  nie  mogą  wpływać  na  zmianę  rodzaju  i

zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.  30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,

jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  materiały/urządzenia

spełniają  wymagania  określone przez Zamawiającego.  Zamawiający zastrzega

sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat

oferowanych  materiałów lub  urządzeń.  Opinia  ta  może stanowić  podstawę do

podjęcia  przez  zamawiającego  decyzji  o  przyjęciu  materiałów  lub  urządzeń

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

s) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga

akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

t)  Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  zawierają  załączone  do  SIWZ:

projekty  budowlane,  szczegółowe  specyfikacje  techniczne,  przedmiary  robót

(przedmiary  robót  maja  charakter  pomocniczy).  Przedmiot  zamówienia  należy

wykonać  na  podstawie  w/w dokumentów zgodnie  z  obowiązującymi  normami,

przepisami.  Wykonawca  winien  uwzględnić  w  wycenie  wszystkie  elementy

zawarte  w dokumentacji  projektowej  -  w przypadku jakichkolwiek  rozbieżności

pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)-

przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 

(POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).
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• otrzymuje brzmienie:  

3.  W ramach dwóch części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również

do:

a)  uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu

będącego  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  –  część  1  i  2.  Ponadto

Zamawiający z każdej faktury częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości

10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na

użytkowanie obiektu.

b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72

miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony

od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); 

c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji;

d)  wykonania  na  własny  koszt  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej

zatwierdzonej   w PODGiK w 3 egzemplarzach;

e)  przedstawienia  do  akceptacji  przed  przystąpieniem  do  robót  aprobat

technicznych,  certyfikatów,  świadectw  dopuszczalności  na  wbudowane

urządzenia i materiały budowlane; 

f)  opracowania  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  i  poniesienia  kosztów

zajęcia pasa drogowego;

g)  przedstawienia  do  zaakceptowania  na  piśmie  dokumentacji  techniczno  -

ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem;

h)  przedstawienia  protokołów  badań  wszystkich  przewodów  w  zakresie

szczelności  na  eksfiltrację  ścieków  do  gruntu  i  filtrację  wód  gruntowych  do

kanału,  badań  gruntu  (wskaźnik  zagęszczenia)  i  instalacji  elektrycznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur

odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży

kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, 

i)  Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji  lokalnej i  zebranie

niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; 

j)  Wykonawca  zrealizuje  roboty  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  ujętym

w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  specyfikacji  istotnych
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warunków zamówienia.

k)  prowadzenia  robót  zgodnie  obowiazującym  prawem  budowlanym,

dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych;

l)  dokonania  napraw  wszelkich  zniszczeń  powstałych  w  trakcie  realizacji

zamówienia  na  własny  koszt,  swoim  staraniem  i  w  ramach  niniejszego

zamówienia;

m)  odtworzenia  uszkodzonych  lub  zniszczonych  punktów  geodezyjnych  na

własny koszt;

n) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych

przez  Wykonawcę,  odpowiadających  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do

obrotu i stosowania  w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane”

tj. posiadających certyfikat;

o) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy,

oraz  robót  poza  placem  budowy,  a  w  szczególności:  zabezpieczenia  terenu

budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych  zapewniając  bezpieczne

dojścia i dojazdy do istniejących posesji;

p) odtworzenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego;

p)  Wszystkie  nazwy  własne  materiałów  i  urządzeń  użyte  w  dokumentacji

przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane

parametry jakościowe oraz wymagany standard.

r)  Jeśli  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  dokumentacji  projektowej  zostały

wskazane  znaki  towarowe,  patenty  oraz  pochodzenie  urządzeń   i  materiałów

należy  je  traktować,  jako  propozycje  projektanta.  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie  równoważnych  materiałów  i  urządzeń  w  stosunku  do

zaprojektowanych  z  zachowaniem  tych  samych  lub  lepszych  standardów

technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub

urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny

być  kompatybilne  z  pozostałymi  urządzeniami,  aby  zespół  urządzeń  dawał

zamierzony  (zaprojektowany)  efekt,  nie  mogą  wpływać  na  zmianę  rodzaju  i

zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.  30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,
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jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  materiały/urządzenia

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  Zamawiający zastrzega

sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat

oferowanych materiałów lub urządzeń.  Opinia  ta  może stanowić podstawę do

podjęcia  przez  zamawiającego  decyzji  o  przyjęciu  materiałów  lub  urządzeń

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

s) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga

akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

t)  Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  zawierają  załączone  do  SIWZ:

projekty  budowlane,  szczegółowe  specyfikacje  techniczne,  przedmiary  robót

(przedmiary robót  maja  charakter  pomocniczy).  Przedmiot  zamówienia  należy

wykonać na  podstawie  w/w dokumentów zgodnie  z  obowiązującymi  normami,

przepisami.  Wykonawca  winien  uwzględnić  w  wycenie  wszystkie  elementy

zawarte w dokumentacji  projektowej  -  w przypadku jakichkolwiek rozbieżności

pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)-

przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 

(POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).

4. Dodatkowo w Załączniku nr 7- wzór umowy do SIWZ wprowadza się  następujące zmiany

część 1 zamówienia:

CZW § 1 Przedmiot umowy pkt 1.

• jest:  

• Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń - II etap.

2.1.1  Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej

grawitacyjno  –  ciśnieniowej  -  Zlewnia  PD1,   zlewnia  PD2,  zlewnia  PD6

w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 63 mm do 250 mm. 

W ramach zadania należy wykonać:

1) Zlewnia PD1:

a)  Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny na odc. PD1 - b65; b29 - b29.9;

b52 - b52.4; b57 - b57.6;

b)  Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg grawitacyjny na odc. PD1 - A6; A4 - N20;

N2  - M4; 
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c) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic przyległych działek

(przyłącza)   zakończone  korkami  na  granicy  pasa  drogowego  i  posesji

prywatnych; 

d) Sieciowa przepompownia PD1 (Montaż przepompowni ścieków PD1);

e) Sieciowa przepompownia PD1 (Roboty elektryczne – zasilenie przepompowni

PD1);

f)  Przyłącza ciśnieniowe do nieruchomości ozn. nr geod.: 288/3, 417/1, 439/5,

451/8, 457, 461, 291/5, 291/2, 286/4, 286/5, 417/2, 419/18, 290/3, 289/7, 291/11,

279 należy zakończyć przydomowymi przepompowniami ścieków tj. w ilości  16

szt. 

g)  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  wykonaniem  przyłączy

ciśnieniowych  do  nieruchomości  ozn.  nr  geod.:  289/6,  462/2,  290/3  –  drugi

budynek,  zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków tj. w ilości  3

szt.

h) Roboty drogowe i odtworzeniowe.

otrzymuje brzmienie:

 Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń - II etap.

2.1.1 Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej

grawitacyjno  –  ciśnieniowej  -  Zlewnia  PD1,   zlewnia  PD2,  zlewnia  PD6   w

technologii PVC i PE w zakresie średnic od   40 mm do 315 mm. 

W ramach zadania należy wykonać:

1) Zlewnia PD1:

a)  Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny na odc. PD1 - b65; b29 - b29.9;

b52 - b52.4; b57 - b57.6;

b)  Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg grawitacyjny na odc. PD1 - A6; A4 - N20;

N2  - M4; 

c) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic przyległych działek

(przyłącza)   zakończone  korkami  na  granicy  pasa  drogowego  i  posesji

prywatnych; 

d) Sieciowa przepompownia PD1 (Montaż przepompowni ścieków PD1);
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e) Sieciowa przepompownia PD1 (Roboty elektryczne – zasilenie przepompowni

PD1);

f)  Przyłącza ciśnieniowe do nieruchomości ozn. nr geod.: 288/3, 417/1, 439/5,

451/8, 457, 461, 291/5, 291/2, 286/4, 286/5, 417/2, 419/18, 290/3, 289/7, 291/11,

279, 291/4, 291/1 należy zakończyć przydomowymi przepompowniami ścieków tj.

w ilości 18   szt. 

g)  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie 8  szt. przyłączy

kanalizacyjnych do granic działek nr:  165/1, 164  – dwa przyłącza, 163, 162/6,

162/7,  160,  171,  zakończonymi  korkami na granicy pasa drogowego i  posesji

prywatnych. 

h) Roboty drogowe i odtworzeniowe.

(POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).

W § 1 Przedmiot umowy pkt 1.2

• jest

1.2  W  ramach  dwóch  części  zamówienia  Wykonawca  będzie  zobowiązany

również do:

a)  uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu

będącego  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  –  część  1  i  2.  Ponadto

Zamawiający z każdej faktury częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości

10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na

użytkowanie obiektu.

b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72

miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony

od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); 

c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji;

d)  wykonania  na  własny  koszt  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej

zatwierdzonej   w PODGiK w 3 egzemplarzach;

e)  przedstawienia  do  akceptacji  przed  przystąpieniem  do  robót  aprobat

technicznych,  certyfikatów,  świadectw  dopuszczalności  na  wbudowane

urządzenia i materiały budowlane; 

f)  opracowania  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  i  poniesienia  kosztów

zajęcia pasa drogowego;
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g)  przedstawienia  do  zaakceptowania  na  piśmie  dokumentacji  techniczno  -

ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem;

h)  przedstawienia  protokołów  badań  wszystkich  przewodów  w  zakresie

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału,

badań  gruntu  (wskaźnik  zagęszczenia)  i  instalacji  elektrycznych.  Zamawiający

zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W

przypadku  niezgodności  wyników  badań,  Zamawiający  obciąży  kosztem

wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, 

i)  Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji  lokalnej  i  zebranie

niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; 

j)  Wykonawca  zrealizuje  roboty  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  ujętym

w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia.

k)  prowadzenia  robót  zgodnie  obowiazującym  prawem  budowlanym,

dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych;

l)  dokonania  napraw  wszelkich  zniszczeń  powstałych  w  trakcie  realizacji

zamówienia  na  własny  koszt,  swoim  staraniem  i  w  ramach  niniejszego

zamówienia;

m)  odtworzenia  uszkodzonych  lub  zniszczonych  punktów  geodezyjnych  na

własny koszt;

n) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych

przez  Wykonawcę,  odpowiadających  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do

obrotu i stosowania  w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane”

tj. posiadających certyfikat;

o) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy,

oraz  robót  poza  placem  budowy,  a  w  szczególności:  zabezpieczenia  terenu

budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych  zapewniając  bezpieczne

dojścia i dojazdy do istniejących posesji;

p)  Wszystkie  nazwy  własne  materiałów  i  urządzeń  użyte  w  dokumentacji

przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane
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parametry jakościowe oraz wymagany standard.

r)  Jeśli  w opisie  przedmiotu  zamówienia  lub dokumentacji  projektowej  zostały

wskazane  znaki  towarowe,  patenty  oraz  pochodzenie  urządzeń   i  materiałów

należy  je  traktować,  jako  propozycje  projektanta.  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie  równoważnych  materiałów  i  urządzeń  w  stosunku  do

zaprojektowanych  z  zachowaniem  tych  samych  lub  lepszych  standardów

technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub

urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny

być  kompatybilne  z  pozostałymi  urządzeniami,  aby  zespół  urządzeń  dawał

zamierzony  (zaprojektowany)  efekt,  nie  mogą  wpływać  na  zmianę  rodzaju  i

zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.  30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,

jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  materiały/urządzenia

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  Zamawiający zastrzega

sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat

oferowanych materiałów lub urządzeń.  Opinia  ta  może stanowić podstawę do

podjęcia  przez  zamawiającego  decyzji  o  przyjęciu  materiałów  lub  urządzeń

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

s) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga

akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

t)  Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  zawierają  załączone  do  SIWZ:

projekty  budowlane,  szczegółowe  specyfikacje  techniczne,  przedmiary  robót

(przedmiary robót  maja  charakter  pomocniczy).  Przedmiot  zamówienia  należy

wykonać na  podstawie  w/w dokumentów zgodnie  z  obowiązującymi  normami,

przepisami.  Wykonawca  winien  uwzględnić  w  wycenie  wszystkie  elementy

zawarte w dokumentacji  projektowej  -  w przypadku jakichkolwiek rozbieżności

pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)-

przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 

(POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).

otrzymuje brzmienie:  

 1.2  W  ramach  dwóch  części  zamówienia  Wykonawca  będzie  zobowiązany

strona 12 z 21



również do:

a)  uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu

będącego  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  –  część  1  i  2.  Ponadto

Zamawiający z każdej faktury częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości

10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na

użytkowanie obiektu.

b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72

miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony

od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); 

c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji;

d)  wykonania  na  własny  koszt  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej

zatwierdzonej   w PODGiK w 3 egzemplarzach;

e)  przedstawienia  do  akceptacji  przed  przystąpieniem  do  robót  aprobat

technicznych,  certyfikatów,  świadectw  dopuszczalności  na  wbudowane

urządzenia i materiały budowlane; 

f)  opracowania  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  i  poniesienia  kosztów

zajęcia pasa drogowego;

g)  przedstawienia  do  zaakceptowania  na  piśmie  dokumentacji  techniczno  -

ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem;

h)  przedstawienia  protokołów  badań  wszystkich  przewodów  w  zakresie

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału,

badań  gruntu  (wskaźnik  zagęszczenia)  i  instalacji  elektrycznych.  Zamawiający

zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W

przypadku  niezgodności  wyników  badań,  Zamawiający  obciąży  kosztem

wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, 

i)  Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji  lokalnej  i  zebranie

niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; 

j)  Wykonawca  zrealizuje  roboty  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  ujętym

w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia.

k)  prowadzenia  robót  zgodnie  obowiazującym  prawem  budowlanym,

dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
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budowlanych;

l)  dokonania  napraw  wszelkich  zniszczeń  powstałych  w  trakcie  realizacji

zamówienia  na  własny  koszt,  swoim  staraniem  i  w  ramach  niniejszego

zamówienia;

m)  odtworzenia  uszkodzonych  lub  zniszczonych  punktów  geodezyjnych  na

własny koszt;

n) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych

przez  Wykonawcę,  odpowiadających  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do

obrotu i stosowania  w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane”

tj. posiadających certyfikat;

o) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy,

oraz  robót  poza  placem  budowy,  a  w  szczególności:  zabezpieczenia  terenu

budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych  zapewniając  bezpieczne

dojścia i dojazdy do istniejących posesji;

p) odtworzenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego;

p)  Wszystkie  nazwy  własne  materiałów  i  urządzeń  użyte  w  dokumentacji

przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane

parametry jakościowe oraz wymagany standard.

r)  Jeśli  w opisie  przedmiotu  zamówienia  lub dokumentacji  projektowej  zostały

wskazane  znaki  towarowe,  patenty  oraz  pochodzenie  urządzeń   i  materiałów

należy  je  traktować,  jako  propozycje  projektanta.  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie  równoważnych  materiałów  i  urządzeń  w  stosunku  do

zaprojektowanych  z  zachowaniem  tych  samych  lub  lepszych  standardów

technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub

urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny

być  kompatybilne  z  pozostałymi  urządzeniami,  aby  zespół  urządzeń  dawał

zamierzony  (zaprojektowany)  efekt,  nie  mogą  wpływać  na  zmianę  rodzaju  i

zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.  30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,

jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  materiały/urządzenia

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  Zamawiający zastrzega

sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat
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oferowanych  materiałów lub  urządzeń.  Opinia  ta  może stanowić  podstawę do

podjęcia  przez  zamawiającego  decyzji  o  przyjęciu  materiałów  lub  urządzeń

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

s) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga

akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

t)  Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  zawierają  załączone  do  SIWZ:

projekty  budowlane,  szczegółowe  specyfikacje  techniczne,  przedmiary  robót

(przedmiary  robót  maja  charakter  pomocniczy).  Przedmiot  zamówienia  należy

wykonać  na  podstawie  w/w dokumentów zgodnie  z  obowiązującymi  normami,

przepisami.  Wykonawca  winien  uwzględnić  w  wycenie  wszystkie  elementy

zawarte  w dokumentacji  projektowej  -  w przypadku jakichkolwiek  rozbieżności

pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)-

przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 

(POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).

W   §   5 w tabelce ppkt. 4 

• jest.  

,,4) Pozostały zakres robót

a) Przyłącza ciśnieniowe do nieruchomości ozn. nr geod.: 288/3, 417/1, 439/5, 451/8, 457, 461,

291/5,  291/2,  286/4,  286/5,  417/2,  419/18,  290/3,  289/7,  291/11,  279,  należy  zakończyć

przydomowymi przepompowniami ścieków tj. w ilości 16 szt. ,,

c)  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie  6  szt. przyłączy  kanalizacyjnych  do

granic  działek  nr:  163,  162/6,  162/7,  160,  171,  zakończonymi  korkami  na  granicy  pasa

drogowego i posesji prywatnych.

• otrzymuje brzmienie:  

,,4) Pozostały zakres robót

a) Przyłącza ciśnieniowe do nieruchomości ozn. nr geod.: 288/3, 417/1, 439/5, 451/8, 457, 461,

291/5,  291/2,  286/4,  286/5,  417/2,  419/18,  290/3,  289/7,  291/11,  279,  291/4,  291/1 należy

zakończyć przydomowymi przepompowniami ścieków tj. w ilości 18 szt. ,,

c)  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  wykonanie  8  szt. przyłączy  kanalizacyjnych  do

granic  działek nr:  165/1,  164  – dwa przyłącza, 163,  162/6,  162/7,  160,  171,  zakończonymi

korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych.
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W     CZĘŚĆ  2  ZAMÓWIENIA:    Budowa  sieci  kanalizacyjnej  w  msc.  Laskowiec

gm. Rzekuń - X etap.

W § 1 Przedmiot umowy pkt 1.2

• jest

1.2  W  ramach  dwóch  części  zamówienia  Wykonawca  będzie  zobowiązany

również do:

a)  uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu

będącego  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  –  część  1  i  2.  Ponadto

Zamawiający z każdej faktury częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości

10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na

użytkowanie obiektu.

b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72

miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony

od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); 

c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji;

d)  wykonania  na  własny  koszt  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej

zatwierdzonej   w PODGiK w 3 egzemplarzach;

e)  przedstawienia  do  akceptacji  przed  przystąpieniem  do  robót  aprobat

technicznych,  certyfikatów,  świadectw  dopuszczalności  na  wbudowane

urządzenia i materiały budowlane; 

f)  opracowania  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  i  poniesienia  kosztów

zajęcia pasa drogowego;

g)  przedstawienia  do  zaakceptowania  na  piśmie  dokumentacji  techniczno  -

ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem;

h)  przedstawienia  protokołów  badań  wszystkich  przewodów  w  zakresie

szczelności  na  eksfiltrację  ścieków  do  gruntu  i  filtrację  wód  gruntowych  do

kanału,  badań  gruntu  (wskaźnik  zagęszczenia)  i  instalacji  elektrycznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur

odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży
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kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, 

i)  Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji  lokalnej  i  zebranie

niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; 

j)  Wykonawca  zrealizuje  roboty  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  ujętym

w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia.

k)  prowadzenia  robót  zgodnie  obowiazującym  prawem  budowlanym,

dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych;

l)  dokonania  napraw  wszelkich  zniszczeń  powstałych  w  trakcie  realizacji

zamówienia  na  własny  koszt,  swoim  staraniem  i  w  ramach  niniejszego

zamówienia;

m)  odtworzenia  uszkodzonych  lub  zniszczonych  punktów  geodezyjnych  na

własny koszt;

n) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych

przez  Wykonawcę,  odpowiadających  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do

obrotu i stosowania  w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane”

tj. posiadających certyfikat;

o) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy,

oraz  robót  poza  placem  budowy,  a  w  szczególności:  zabezpieczenia  terenu

budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych  zapewniając  bezpieczne

dojścia i dojazdy do istniejących posesji;

p)  Wszystkie  nazwy  własne  materiałów  i  urządzeń  użyte  w  dokumentacji

przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane

parametry jakościowe oraz wymagany standard.

r)  Jeśli  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  dokumentacji  projektowej  zostały

wskazane  znaki  towarowe,  patenty  oraz  pochodzenie  urządzeń   i  materiałów

należy  je  traktować,  jako  propozycje  projektanta.  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie  równoważnych  materiałów  i  urządzeń  w  stosunku  do

zaprojektowanych  z  zachowaniem  tych  samych  lub  lepszych  standardów

technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub
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urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny

być  kompatybilne  z  pozostałymi  urządzeniami,  aby  zespół  urządzeń  dawał

zamierzony  (zaprojektowany)  efekt,  nie  mogą  wpływać  na  zmianę  rodzaju  i

zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.  30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,

jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  materiały/urządzenia

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  Zamawiający zastrzega

sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat

oferowanych materiałów lub urządzeń.  Opinia  ta  może stanowić podstawę do

podjęcia  przez  zamawiającego  decyzji  o  przyjęciu  materiałów  lub  urządzeń

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

s) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga

akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

t)  Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  zawierają  załączone  do  SIWZ:

projekty  budowlane,  szczegółowe  specyfikacje  techniczne,  przedmiary  robót

(przedmiary robót  maja  charakter  pomocniczy).  Przedmiot  zamówienia  należy

wykonać na  podstawie  w/w dokumentów zgodnie  z  obowiązującymi  normami,

przepisami.  Wykonawca  winien  uwzględnić  w  wycenie  wszystkie  elementy

zawarte w dokumentacji  projektowej  -  w przypadku jakichkolwiek rozbieżności

pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)-

przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 

(POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).

otrzymuje brzmienie:  

 1.2  W  ramach  dwóch  części  zamówienia  Wykonawca  będzie  zobowiązany

również do:

a)  uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu

będącego  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  –  część  1  i  2.  Ponadto

Zamawiający z każdej faktury częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości

10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na

użytkowanie obiektu.

b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72

miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony
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od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); 

c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji;

d)  wykonania  na  własny  koszt  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej

zatwierdzonej   w PODGiK w 3 egzemplarzach;

e)  przedstawienia  do  akceptacji  przed  przystąpieniem  do  robót  aprobat

technicznych,  certyfikatów,  świadectw  dopuszczalności  na  wbudowane

urządzenia i materiały budowlane; 

f)  opracowania  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  i  poniesienia  kosztów

zajęcia pasa drogowego;

g)  przedstawienia  do  zaakceptowania  na  piśmie  dokumentacji  techniczno  -

ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem;

h)  przedstawienia  protokołów  badań  wszystkich  przewodów  w  zakresie

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału,

badań  gruntu  (wskaźnik  zagęszczenia)  i  instalacji  elektrycznych.  Zamawiający

zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W

przypadku  niezgodności  wyników  badań,  Zamawiający  obciąży  kosztem

wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, 

i)  Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji  lokalnej  i  zebranie

niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; 

j)  Wykonawca  zrealizuje  roboty  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  ujętym

w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia.

k)  prowadzenia  robót  zgodnie  obowiazującym  prawem  budowlanym,

dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych;

l)  dokonania  napraw  wszelkich  zniszczeń  powstałych  w  trakcie  realizacji

zamówienia  na  własny  koszt,  swoim  staraniem  i  w  ramach  niniejszego

zamówienia;

m)  odtworzenia  uszkodzonych  lub  zniszczonych  punktów  geodezyjnych  na

własny koszt;

n) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych
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przez  Wykonawcę,  odpowiadających  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do

obrotu i stosowania  w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane”

tj. posiadających certyfikat;

o) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy,

oraz  robót  poza  placem  budowy,  a  w  szczególności:  zabezpieczenia  terenu

budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych  zapewniając  bezpieczne

dojścia i dojazdy do istniejących posesji;

p) odtworzenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego;

p)  Wszystkie  nazwy  własne  materiałów  i  urządzeń  użyte  w  dokumentacji

przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane

parametry jakościowe oraz wymagany standard.

r)  Jeśli  w opisie  przedmiotu  zamówienia  lub dokumentacji  projektowej  zostały

wskazane  znaki  towarowe,  patenty  oraz  pochodzenie  urządzeń   i  materiałów

należy  je  traktować,  jako  propozycje  projektanta.  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie  równoważnych  materiałów  i  urządzeń  w  stosunku  do

zaprojektowanych  z  zachowaniem  tych  samych  lub  lepszych  standardów

technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub

urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny

być  kompatybilne  z  pozostałymi  urządzeniami,  aby  zespół  urządzeń  dawał

zamierzony  (zaprojektowany)  efekt,  nie  mogą  wpływać  na  zmianę  rodzaju  i

zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.  30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,

jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  materiały/urządzenia

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  Zamawiający zastrzega

sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat

oferowanych materiałów lub urządzeń.  Opinia  ta  może stanowić podstawę do

podjęcia  przez  zamawiającego  decyzji  o  przyjęciu  materiałów  lub  urządzeń

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

s) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga

akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

t)  Szczegółowy  zakres  robót  do  wykonania  zawierają  załączone  do  SIWZ:

projekty  budowlane,  szczegółowe  specyfikacje  techniczne,  przedmiary  robót

(przedmiary robót  maja  charakter  pomocniczy).  Przedmiot  zamówienia  należy
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wykonać  na  podstawie  w/w dokumentów zgodnie  z  obowiązującymi  normami,

przepisami.  Wykonawca  winien  uwzględnić  w  wycenie  wszystkie  elementy

zawarte  w dokumentacji  projektowej  -  w przypadku jakichkolwiek  rozbieżności

pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)-

przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 

(POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).

5.  Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian.

Wójt

Stanisław Godzina 

strona 21 z 21


