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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
„Żyrardów” Sp. z o.o.            Żyrardów, 22.02.2012r. 
 
 
 

Modyfikacja treści SIWZ nr 2 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego dla Zadania 9 B: ”Modernizacja ujęcia wody „Sokule”  
i stacji uzdatniania „Mokra”” wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-
ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                    
i Środowisko. 
 
 

Działając na podstawie § 19 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. Zamawiający 
informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
w sposób następujący: 

 
Dot.: Załącznika nr 12 Wykaz Cen. 

 

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 12 do SIWZ Wykaz Cen składa się z dwóch części, 
tj. Część I – Wykaz Cen preambuła i Spis treści w formacie pdf oraz Część II – Wykaz Cen    
w formacie xls, zawierający tabele do wypełnienia przez Wykonawcę. 
W związku z koniecznością wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w numeracji pozycji 
w Załączniku nr 12 Wykaz Cen w kolumnie L.p. w Obiekcie E.V Warsztat Część III 
Pozostałe roboty i Część IV Instalacje teleinformatyczne, Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej www.pgk.zyrardow.pl poprawiony Wykaz Cen nr 2 w formacie xls. 
Zamawiający na wniosek Wykonawcy zamieszcza Wykaz Cen zawierający tabele do 
wypełnienia w formacie pdf o nazwie Wykaz Cen nr 2.   
 

Dot.: pkt XVI  Wizyta na Terenie Budowy. 

 

Zamawiający wprowadza nową treść pkt XVI Wizyta na Terenie Budowy. 
 

Jest: 

„Zobowiązuje się Wykonawcę, aby odwiedził i zbadał miejsce planowanych Robót i jego 
okolice w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko, wszelkich 
danych mogących okazać się niezbędnymi do przygotowania jego Oferty i podpisania umowy 
na roboty.  

Uznaje się, że Wykonawca przed złożeniem Oferty zapoznał się ze specyfiką Terenu 
Budowy, w tym ze wszelkimi uwarunkowaniami związanymi z realizacją przedmiotu 
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zamówienia objętego niniejszą SIWZ. Wizyta na Terenie Budowy nie będzie zorganizowana 
przez Zamawiającego ale w porozumieniu z Zamawiającym.  

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić na podstawie pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego.” 

 

Powinno być: 

„Zamawiający proponuje Wykonawcom, aby odwiedzili miejsce planowanych Robót i jego 
okolice.”   

 
Dot.: Załącznika nr 1 Wzór Formularza Oferty. 

 

Zamawiający wprowadza nową treść pkt 4.1 Załącznika nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
 

Jest: 

 „My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego 
powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o ww. zamówieniu oświadczamy, że 
przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących SIWZ 

 Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte  
w SIWZ oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty    
i podpisania wynikającej z niej Umowy a w szczególności przeprowadziliśmy wizję lokalną.  

Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości 
zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, w tym z włączonym do niej wzorem Umowy.”  

 

Powinno być: 

 „My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego 
powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o ww. zamówieniu oświadczamy, że 
przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących SIWZ 

 Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte  
w SIWZ oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty    
i podpisania wynikającej z niej Umowy.  

Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości 
zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, w tym z włączonym do niej wzorem Umowy.”  

 

 
Dot.: Załącznika nr 8 Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający wprowadza nową treść § 10 ust. 4 Załącznika nr 8 Wzór Umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 
Jest: 
 
„Wykonawca będzie na własny koszt składował, usuwał i utylizował wszelkie odpady oraz 
niepotrzebne materiały i urządzenia pochodzące z rozbiórki lub powstałe w trakcie realizacji 
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robót budowlanych. Materiały i urządzenia wskazane przez Zamawiającego Wykonawca 
przetransportuje na własny koszt na miejsce określone przez Zamawiającego.” 
 

Powinno być: 

 
„Materiały i urządzenia pochodzące z rozbiórki lub powstałe w trakcie realizacji robót 
budowlanych stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca będzie je na własny koszt 
składował, usuwał i utylizował.” 
 
 

Dot.: Załącznika nr 8 Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający wprowadza nową treść § 7 ust. 5 Załącznika nr 8 Wzór Umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 
Jest: 
 

„Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga skutecznego pisemnego poinformowania 
drugiej strony.” 

 

Powinno być: 

 
„Zmiana osób wymienionych w ust. 2, 3 i 4 wymaga skutecznego pisemnego poinformowania 
drugiej strony.” 
 
 

Dot.: pkt. XIV Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Zamawiający wprowadza nową treść pkt 1. Forma oferty ppkt 16)c). 
 
Jest: 
 
„c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi udokumentować, iż 
posiada doświadczenie w wykonaniu robót przewidzianych mu do wykonania. Wykazane 
doświadczenie w sumie musi spełniać warunki wymagane od Wykonawców,” 

 

Powinno być: 

 
„c) w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz 
łączne kwalifikacje i doświadczenie” 
 
 

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian. 


