
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 97266-2010 z dnia 2010-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zębowice 

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 57 szt oraz sieci 

wodociągowej wraz z pompownią wody i zbiornikiem wyrównawczym w Kadłubie Wolnym. 1. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 1.1. Zamówienie... 

Termin składania ofert: 2010-04-26  

 

Numer ogłoszenia: 84809 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 97266 - 2010 data 08.04.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, fax. 077 4216076 

w. 36. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1).  

 W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium dla części 1 i 2 ustala 

się w kwocie 24.000 złotych, słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych. 2) Dla części : a) dla 

części Nr 1 - 14.000 zł b) dla części Nr 2 - 10.000 zł.  

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium dla części 1 

i 2 ustala się w kwocie 24.000 złotych, słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych. 2) Dla części : 

a) dla części Nr 1 - 10.000 zł b) dla części Nr 2 - 14.000 zł.  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).  

 W ogłoszeniu jest: a) wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami 

polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem 

postępowania (tj. w okresie 08.04.2005 - 08.04.2010), a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy 

rozumieć : aa) dla części 1 wykonanie min. jednej roboty obejmującej w jednym zadaniu budowę 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=97266&rok=2010-04-08


sieci wodociągowej z przyłączami o wartości zadania min. 500 000 zł netto, w innym zadaniu - 

roboty budowlane z instalacją sanitarną i elektryczną o wartości zadania min. 500 000 zł netto, 

bb) dla części 2 - wykonanie budowy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków typu A i B o 

wartości zadania min. 500 000 zł netto,.  

 W ogłoszeniu powinno być: a) wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami 

polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem 

postępowania (tj. w okresie 08.04.2005 - 08.04.2010), a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy 

rozumieć : aa) dla części 2 wykonanie min. jednej roboty obejmującej w jednym zadaniu budowę 

sieci wodociągowej z przyłączami o wartości zadania min. 500 000 zł netto, w innym zadaniu - 

roboty budowlane z instalacją sanitarną i elektryczną o wartości zadania min. 500 000 zł netto, 

bb) dla części 1 - wykonanie budowy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków typu A i B o 

wartości zadania min. 500 000 zł netto,.  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).  

 W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) dla 

zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w 

wysokości minimum 500.000 zł - dla części 1 i 2, b) posiadają ubezpieczenie OC z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia min. 1 000 000 zł;.  

 W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) 

dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu 

w wysokości minimum 500.000 zł - dla każdej części, b) posiadają ubezpieczenie OC z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia min. 1 000 000 zł;.  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).  

 W ogłoszeniu jest: inne dokumenty 1. Oświadczenia o: a) udzieleniu na wykonany przedmiot 

zamówienia rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, a na 

zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub 

dostawcę od daty odbioru końcowego, ale nie krócej niż 36 miesięcy, a na rurociągi, zbiornik 

wody i zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków na okres 10 lat ( stosownie do oferowanych 

części zamówienia ), b) zobowiązaniu do uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót, c) 

zobowiązaniu do sporządzenia dokumentacji powykonawczej ( jeżeli będzie taka potrzeba ), d) 

wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2. Harmonogram rzeczowo - finansowy 



realizacji i rozliczania wykonanych robot opracowany według wytycznych określonych w rozdz. IV 

pkt. 5 ppkt. 7. 3. Dotyczy części Nr 1 - Opis urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych i 

użytkowych, zdjęcia lub kolorowe foldery, opis sposobu montażu i działania, opis parametrów 

eksploatacji urządzeń w skali roku. 4. Kosztorys ofertowy ( stosownie dla części zamówienia ) 

opracowany metodą uproszczoną na podstawie: b) dokumentacji projektowej, STWiOR - dla sieci 

i przyłączy oraz pompowni wody i zbiornika, c) wytycznych dla zakresu zamówienia określonego 

w pkt. 3.1 niniejszego rozdziału, d) zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, e) wniosków 

wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. wraz z 

zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów 

pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu 

i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia..  

 W ogłoszeniu powinno być: inne dokumenty 1. Oświadczenia o: a) udzieleniu na wykonany 

przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, 

a na zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub 

dostawcę od daty odbioru końcowego, ale nie krócej niż 36 miesięcy, a na rurociągi, zbiornik 

wody i zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków na okres 10 lat ( stosownie do oferowanych 

części zamówienia ), b) zobowiązaniu do uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót, c) 

zobowiązaniu do sporządzenia dokumentacji powykonawczej ( jeżeli będzie taka potrzeba ), d) 

wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2. Harmonogram rzeczowo - finansowy 

realizacji i rozliczania wykonanych robot opracowany według wytycznych określonych w rozdz. IV 

pkt. 5 ppkt. 7. 3. Dotyczy części Nr 1 - Opis urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych i 

użytkowych, zdjęcia lub kolorowe foldery, opis sposobu montażu i działania, opis parametrów 

eksploatacji urządzeń w skali roku. 4. Kosztorys ofertowy ( stosownie dla części zamówienia ) 

opracowany metodą uproszczoną na podstawie: b) dokumentacji projektowej, STWiOR - dla sieci 

i przyłączy oraz pompowni wody i zbiornika, c) wytycznych dla zakresu zamówienia określonego 

w pkt. 3.1 rozdziału IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) zaleceń określonych w 

niniejszej Specyfikacji, e) wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu 

wykonywania robót budowlanych. wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, 

czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz 

stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał 

do wykonania przedmiotu zamówienia..  

 
 


