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         Rydzyna, 10.01.2017 r. 

 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę z rozbudową 

oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna” 

  

  

 

Zmiana SIWZ 

 

   

W związku z zapytaniami do SIWZ z dnia 29 grudnia 2016 r., 30 grudnia 2016 r., 2 stycznia 

2017 r., 3 stycznia 2017 r.,  4 stycznia 2017 r., działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

 

 

1) Pkt 1 ppkt 17 w § 6 w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy) otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 

“17)  Zamawiający i Wykonawca ustalają, że przy realizacji zamówienia, Wykonawca lub 

Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę na cały okres realizacji 

zamówienia, co najmniej: 2 osoby, uprawnione do kierowania budową lub 

kierowania robotami budowlanymi lub co najmniej 2 robotników budowlanych 

wykonujących roboty budowlane.   

a) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa  

powyżej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

budowlanych przedłożył wykaz tych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  

wraz z kopią potwierdzonych za zgodność z oryginałem zawartych umów o pracę, 

stanowiących załączniki do wykazu. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie 

dołączonych umów o pracę powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych. 

b) Zaniechania zawarcia umowy o pracę lub jej rozwiązanie skutkować będzie 

powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

c) Wykonawca zobowiazuje się  na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić 

bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby 

będące pracownikami, o których mowa w pkt a)”. 

 

 

 

 

 



2) Pkt 4.2. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„4.2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego. W terminie, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać roboty budowlane objęte umową, dokonać rozruchu technologicznego, przeszkolić 

pracowników w zakresie obsługi urządzeń i technologii oczyszczania, uzyskać w imieniu 

Zamawiającego ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazać 

Zamawiającemu dokumenty budowy, inwentaryzację geodezyjną i kompletną dokumentację 

powykonawczą. 

 

 

3) Pkt 2 w § 4 w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

 

“2.      Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego. W terminie, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać roboty budowlane objęte umową, dokonać rozruchu technologicznego, 

przeszkolić pracowników w zakresie obsługi urządzeń i technologii oczyszczania, 

uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie 

obiektu oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty budowy, inwentaryzację 

geodezyjną i kompletną dokumentację powykonawczą”. 

 

4) Pkt 15.3. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„15.3.    Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium gwarancji jakości ustalony będzie 

w skali do 40 punktów, w następujący sposób: 

 

 G =( Gb/Gn) x 40 pkt, gdzie: 

              G – ilość punktów za gwarancję jakości 

              Gb – okres gwarancji  oferty badanej 

              Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

 

Przy ocenie gwarancji jakości punktowany będzie okres gwarancji nie krótszy niż 36 

miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oferta proponująca okres gwarancji 60 m-cy 

lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów.  Liczba punktów dla 

pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona 

według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji 

wyrażony w miesiącach”. 

 

 

5) Pkt 12.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w 

Rydzynie, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna (sekretariat), do dnia 18.01.2017 roku do 

godz. 10:00”. 

 



6) Pkt 12.3. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i 

Gminy w Rydzynie, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, w dniu 18.01.2017 roku o godz. 

10:15”. 
 


