
 
 

    Rząśnia dnia 30.07.2020 roku 

 

UGB.271.14.2020.PC     

          Do zainteresowanych  

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia 

przekraczającej  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla  robót 

budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na   budowę 

oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i 

tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola 

 

 

       Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z póź zm) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób:  

1)Zmianę załącznika nr 11 do SIWZ zatytułowanego „Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla części I zamówienia” poprzez: 

a) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej następujących 

pozycji: 

KO Biała 

a. Dodaje się pozycję nr 115 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspękaniowa pod 

warstwy bitumiczne – ilość 6501,8m2 

b. Dodaje się pozycję nr 116 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z 

raportem – ilość 1 kpl 

c. we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:  

KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych 

o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m 

dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m3/szt. 

 d. Dodaje się pozycję nr 117 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym 

– ilość 1 kpl 

 

2)Zmianę załącznika nr 12 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 

II zamówienia” poprzez:  

a) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od 

oczyszczalni do studni PB65  następujących pozycji: 

a. Dodaje się pozycję nr 133 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspękaniowa pod 

warstwy bitumiczne – ilość 1557,6m2 



 
 

b. Dodaje się pozycję nr 134 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z 

raportem – ilość 1 kpl 

c. We wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:  

KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 

sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m 

dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m3/szt. 

      d. Dodaje się pozycję nr 135 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie 

gwarancyjnym – ilość 1 kpl 

e. Dodaje się następujące pozycje: 

 

b) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 

Biała - Gołębiniec  następujących pozycji: 

a. Dodaje się pozycję nr 105 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspękaniowa pod 

warstwy bitumiczne – ilość 561,6m2 

b. Dodaje się pozycję nr 106 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z 

raportem – ilość 1 kpl 

c. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:  

KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 

sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m 

dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m3/szt. 

d. Dodaje się pozycję nr 107 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym 

– ilość 1 kpl 

c) zmianę kosztorysu ofertowego dotyczącego oczyszczalni ścieków, który otrzymuje 

brzmienie nadane w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji treści SIWZ 

d) zmianę projektu dotyczącego oczyszczalni ścieków poprzez dodanie rysunków 

technicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej modyfikacji treści SIWZ. 

3) Zmianę załącznika nr 13 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

części III zamówienia” poprzez:  

a) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 



 
 

Gawłów   następujących pozycji 

a. Dodaje się pozycję nr 128 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspękaniowa pod 

warstwy bitumiczne – ilość 2486,59m2 

b. Dodaje się pozycję nr 129 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z 

raportem – ilość 1 kpl 

c. Dodaje się pozycję nr 130 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie 

gwarancyjnym – ilość 1 kpl 

d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:  

KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 

sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m 

dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m3/szt. 

b) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Rekle  następujących pozycji 

a. Dodaje się pozycję nr 114 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspękaniowa pod 

warstwy bitumiczne – ilość 1614,61m2 

b. Dodaje się pozycję nr 115 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z 

raportem – ilość 1 kpl 

c. Dodaje się pozycję nr 116 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie 

gwarancyjnym – ilość 1 kpl 

d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:  

KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 

sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m 

dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m3/szt. 

4) Zmianę załącznika nr 14 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

części IV zamówienia” poprzez: 

a) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 

Biała- Pęciaki  następujących pozycji: 

a. Dodaje się pozycję nr 109 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspękaniowa pod 

warstwy bitumiczne – ilość 2713,1m2 

b. Dodaje się pozycję nr 110 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z 

raportem – ilość 1 kpl 

c. Dodaje się pozycję nr 111 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie 

gwarancyjnym – ilość 1 kpl 

d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:  

KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 

sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m 

dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m3/szt. 

b) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 

Biała -Działy  następujących pozycji: 

a. Dodaje się pozycję nr 108 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspękaniowa pod 



 
 

warstwy bitumiczne – ilość 2726,44m2 

b. Dodaje się pozycję nr 109 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z 

raportem – ilość 1 kpl 

c. Dodaje się pozycję nr 110 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie 

gwarancyjnym – ilość 1 kpl 

d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:  

KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 

sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m 

dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m3/szt. 

5) Zmianę załącznika nr 15 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części V 

zamówienia” poprzez  

a) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 

Biała- Ameryka i PKP  następujących pozycji: 

a. Dodaje się pozycję nr 97 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspękaniowa pod 

warstwy bitumiczne – ilość 437,14m2 

b. Dodaje się pozycję nr 98 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z 

raportem – ilość 1 kpl 

c. Dodaje się pozycję nr 99 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie 

gwarancyjnym – ilość 1 kpl 

d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:  

KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 

sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m 

dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m3/szt. 

b) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 

Biała- Przysiółek  następujących pozycji: 

a. Dodaje się pozycję nr 93 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspękaniowa pod 

warstwy bitumiczne – ilość 1263,1m2 

b. Dodaje się pozycję nr 94 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z 

raportem – ilość 1 kpl 

c. Dodaje się pozycję nr 95 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie 

gwarancyjnym – ilość 1 kpl 

d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:  

KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 

sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m 

dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m3/szt. 

 

5) Zmianę zapisu rozdziału 19 pkt 2 SIWZ, który otrzymuje następujące  brzmienie 

„Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie za daną 

część zamówienia – odrębnie dla każdej części zamówienia „ 

6) Zmianę zapisu rozdziału 16 pkt 1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie „ Cenę 



 
 

oferty należy obliczyć w ten sposób, że Wykonawca sporządzi szczegółowy kosztorys ofertowy 

uwzględniający wycenę robót budowlano-montażowych wyszczególnionych w przedmiarach 

(kosztorysach nakładczych) i dokumentacji projektowej wraz z obowiązującym podatkiem 

VAT.  Wszelkie inne koszty  związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia tj. 

urządzenia zaplecza budowy (zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie), opłaty za 

media niezbędnych  w procesie realizacji przedmiotu zamówienia (woda, energia elektryczna, 

ciepło itp.), oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, inne koszty 

wynikające  z potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, (uzgodnienia, odbiory, okres 

gwarancji, okres rękojmi itp.) zawierają się w kosztach pośrednich. 

7) Zmianę zapisu § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do SIWZ (Wzór umowy dla części I, III,IV,V 

zamówienia) który otrzymuje następujące brzmienie „Strony potwierdzają, że przed zawarciem 

umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ………………..zł (słownie 

złotych:…………………………………….) w formie ……………………...”  

8) Zmianę zapisu § 7 ust. 1 załącznika nr 3 do SIWZ (Wzór umowy dla części II zamówienia) 

który otrzymuje następujące brzmienie „Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ………………..zł (słownie 

złotych:…………………………………….) w formie ……………………...” 

 

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 

                 Z poważaniem      

 

                                                                                            


