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MODYFIKACJA SIWZ 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania 
wody w Ruszowie”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana 
została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.: 

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale II – Opis przedmiotu 
zamówienia (…) – dodaje się punkt 19, który otrzymuje brzmienie: 

 „19. Rozwiązanie techniczno – organizacyjne problemów w związku z realizacją zadania na 
obiekcie będącym w ruchu ciągłym dla zadania „Przebudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Ruszowie” 

19.1. Z uwagi na brak możliwości wyłączenia obiektu SUW Ruszów na czas remontu prace 
remontowe należy przeprowadzić w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę wody 
do sieci o parametrach nie gorszych niż dopuszczone do stosowania na stacji SUW w 
Ruszowie w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb odbiorców. Dopuszczalna jest 
opcja czasowego wyłączenia produkcji wody po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem 
Usług Komunalnych Węgliniec i poinformowaniem Zamawiającego, możliwa do 
przeprowadzenia bez wstrzymania dystrybucji wody dla mieszkańców. Warunkowo 
dopuszcza się czasowe wyłączenia dystrybucji wody dla mieszkańców w terminie i 
okresie uzgodnionym z ZUK z minimum 8 dniowym wyprzedzeniem.  

19.2.Wykonawca uzgodni z Zakładem Usług Komunalnych w Węglińcu  i przedłoży 
Zamawiającemu do zaakceptowania sposób zapewnienia ciągłości dostaw wody, o 
którym mowa w pkt.1 na min. 3 dni przed planowanym wyłączeniem urządzeń 
niezbędnych do zapewnienia dostaw wody. 

19.3.W trakcie wykonywania prac instalacyjnych wyłączony zostanie z użytkowania zbiornik 
retencyjny na którym zainstalowany zostanie budynek kaskad. Prace należy poprzedzić 
odpowiednim zabezpieczeniem istniejących zbiorników retencyjnych w taki sposób by 
produkcja wody odbywała się nieprzerwanie lub w zaproponowany i zaakceptowany 
sposób przez Zamawiającego zgodny z zasadami sztuki budowlanej. 

19.4. Wykonawca ma możliwość wykorzystania na czas realizacji zadania urządzeń 
pracujących na obiekcie SUW Ruszów w celu zapewnienia ciągłości pracy obiektu 



(tymczasowa stacja SUW ) po wcześniejszej akceptacji przez ZUK i zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega jednak możliwość zatrzymania do dyspozycji ZUK w Węglińcu 
materiałów, elementów konstrukcji, złóż filtracyjnych i urządzeń zdemontowanych i 
wyłączonych z eksploatacji z  istniejącej SUW w Ruszowie. 

19.5.Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia przed przystąpieniem do 
prac harmonogramu realizacji zadania na obiekcie będącym w ruchu ciągłym do 
akceptacji Zamawiającemu i ZUK. Wszelkie zmiany odbiegające od zaakceptowanego 
harmonogramu należy przedłożyć w formie pisemnej do akceptacji przez zamawiającego 
i ZUK,  nie później jednak niż 7 dni przed wprowadzeniem zmiany. „ 

2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale II – Opis przedmiotu 
zamówienia (…) punkt  2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej zgody na użytkowanie, 
wynikającej z pozwolenia na budowę, oraz uzyskania wszelkich zgód, niezbędnych do 
dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedaży, określonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w terminie 60 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
robót.” 

3. W załączniku nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Projekt umowy- 
wprowadza się następujące zmiany : 

a) w § 4 ust. 2 w podpunkcie 2.14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się 
następujący tekst: „w terminie 60 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
robót”. 

b) § 9 Rękojmia za wady i gwarancja otrzymuje nowe  brzmienie: 

„ 1.Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi trzy lata.  

2. Z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

   2.1. wykonane roboty budowlane przez okres 36 miesięcy liczony od dnia odbioru 
końcowego.  

   2.2. zamontowane wyroby i urządzenia, zgodnie z przedłożonymi gwarancjami 
producentów tych wyrobów i urządzeń, ale nie mniej niż 24 miesiące. 

   2.3. utrzymanie parametrów jakościowych wody określonych w dokumentacji technicznej 
w okresie 36 miesięcy liczonego od dnia odbioru końcowego.  

  3.  Okres  gwarancji ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.  

  4.  Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny sporządzony przez Wykonawcę . 

   5. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

 

c) § 10 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 



 „b) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 
3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
za wadę przyjmuje się także nie utrzymanie parametrów wody uzdatnionej przy zachowaniu 
prawidłowej obsługi SUW” 

 

 

 

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 




