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MODYFIKACJA SIWZ Nr 2 
 
 
Dotyczy: Budowa punktu odbioru ścieków dowoŜonych przy oczyszczalni ścieków w 
Węglińcu  
        

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.) Zamawiający informuje, iŜ  
zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym 
zakresie.: 

1. W rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia (…) punkt 2 c. otrzymuje brzmienie : 
„c. montaŜ kontenerowego punktu odbioru ścieków wyposaŜonego w panel identyfikacyjny z  
dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzieŜą przez zabudowanie w szafce metalowej z 
zamkiem patentowym, dodatkowo kontener powinien być wyposaŜony w instalację 
antywłamaniową z moŜliwością monitoringu wizualnego w dyspozytorni 

2. W rozdziale II . Opis przedmiotu zamówienia (…) punkt 2 d. otrzymuje brzmienie : 
 
„d) zakup oprogramowania i wyposaŜenia niezbędnego do funkcjonowania punktu odbioru 
ścieków. Oprogramowanie powinno posiadać system identyfikacji przewoźników oraz 
producentów ścieków z moŜliwością przypisania równych opłat taryfowych dla producentów 
ścieków. W skład wyposaŜenia niezbędnego do funkcjonowania punktu odbioru ścieków 
wchodzi zakup zestawu komputerowego w dyspozytorni niezbędnego do obsługi 
oprogramowania oraz monitoringu stacji zlewni „ 
 
3. W rozdziale IX Opis sposobu przygotowywania ofert, pkt. 12 otrzymuje brzmienie: .  
 „12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu 
zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie 
posiadać następujące oznaczenie: 
„Oferta na „Budowa punktu odbioru ścieków w Węglińcu” (znak sprawy: 
PR.271.4.2013.ZP)   nie otwierać przed godziną 10.15  dnia 16 kwietnia 2013r.  
 
4. W rozdziale X Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 otrzymuje brzmienie: .  
„1. Termin składania ofert upływa 16 kwietnia 2013r. o godz. 10:00. Oferty złoŜone po tym 
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyŜszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską”.  
 
5. W rozdziale X Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, pkt. 3 otrzymuje brzmienie: .  
„ 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2013r. o godz. 10:15, w siedzibie 
Zamawiającego.” 
 
 
Oferty nie uwzględniające w/w zmian  będą odrzucone jako sprzeczne z SIWZ. 

 



 


