PZP.271.5.2016

Obrzycko, 01.08.2016 r.
MODYFIKACJE - UZUPEŁNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
nr ogłoszenia: 162029 - 2016 z dnia 27.07.2016 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie w części I SIWZ - Instrukcji dla
Wykonawców:
a) w pkt 1 - Definicje, punkt 8:
•

jest: „Oferta złożona na inny opis przedmiotu zamówienia niż wskazany w SIWZ

o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż opis przedmiotu
zamówienia określony przez Zamawiającego. Zamawiający we wszystkich przypadkach,
w których przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych
i użytkowych nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej i STWiORB.”
•

winno być: „Oferta złożona na inny opis przedmiotu zamówienia niż wskazany w SIWZ

o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż opis przedmiotu
zamówienia określony przez Zamawiającego. Zamawiający we wszystkich przypadkach,
w których przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych
i użytkowych nie gorszych niż opisane w dokumentacji STWiOR i ZAŁACZONEJ
DOKUMENTACJI. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, które spełniają
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w STWiOR oraz, w której zaoferowane
parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze od wskazanych w STWiOR,
Załączonej dokumentacji i innych załącznikach do niniejszego postępowania. Za nadrzędny
dokument w sprawach zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych uznaje
się STWiOR. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne do opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.”
b) w pkt 5 - Termin realizacji zamówienia:
•

jest: „w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy”,

•

winno być: „w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy”,

c) w pkt 7.2.II - Posiadania wiedzy i doświadczenia:
•

jest: „(…) minimum dwóch inwestycji polegających na budowie oczyszczalni ścieków
o wartości co najmniej 700 000,00 brutto każda. (…)”,

•

winno być: „(…) minimum dwóch inwestycji polegających na budowie oczyszczalni ścieków
o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 brutto każda. (…)”,

d) w pkt 7.2.IV - sytuacji ekonomicznej i finansowej:
•

jest: „Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne

i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00
zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22
Ustawy.”
•

winno być:
„Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:

1. posiada w ostatnich 3 latach obrotowych (2013, 2014 i 2015) wskaźnika szybkiej
płynności finansowej większy niż 0,95 dla każdego z tych lat (wskaźnik liczony jako
majątek obrotowy minus zapasy, minus rozliczenia międzyokresowe czynne
dzielone przez zobowiązania krótkoterminowe);
2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
2.000.000 PLN;
3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
ubezpieczeniową nie niższą niż 2.000.000 PLN,
i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.”,
e) w pkt 10 - wymagania dotyczące wadium:
•

jest:

„Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu
składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł.”
•

winno być:

„Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu
składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł.”
f)

w pkt 13 - miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
•

jest:

„13.1. Termin składania ofert upływa w dniu 17/08/2016 o godz. 09:00
13.3.
•

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17/08/2016 o godz. 09:05 w siedzibie
Zamawiającego.”

winno być:

„13.1. Termin składania ofert upływa w dniu 24/08/2016 o godz. 10:00
13.3.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24/08/2016 o godz. 10:05 w siedzibie
Zamawiającego.”

Niniejsze pismo stanowi zmianę (uzupełnienie) treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

