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Czarnocin, dnia 26.08.2014 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin”

Zamawiający działając na podstawie art.  38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907 z  późn.  zm.–  dalej  ustawy)  modyfikuje  treść  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

1. Zamawiający modyfikuje treść pkt. 9.2.1.3 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

9.2.1.1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia;

Na  potwierdzenie  niniejszego  warunku  należy  złożyć  wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w 
wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  niezbędnych  do 
wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacji  o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że 
dysponuje osobą;

 Jednego  Kierownika  robót  sanitarnych  posiadający  uprawnienia  do  kierowania  robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 

Do  oferty  należy  dołączyć  oświadczenie  Wykonawcy,  że  zaproponowane  osoby  posiadają 
wymagane uprawnienia i przynależą do  właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg 
na te osoby nakłada Prawo budowlane

2. Zamawiający modyfikuje treść pkt. 13.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

13.1.Oferta musi zawierać:

x Oświadczenie  woli

1.

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 3 do SIWZ. Forma wynagrodze-
nia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyce-
ny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowa-
dzenia wizji lokalnej. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.

x
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 usta-
wy.

1.
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
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2.

Wykaz osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – potwierdzający postawiony warunek w 
pkt. 9.2.1.3.

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 
oraz, że osoby te przynależą do  właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada 
Prawo budowlane potwierdzające postawiony warunek w pkt. 9.2.1.3.

3.

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i  
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej  i  prawidłowo  ukończone–  zgodnie  z  załącznikiem nr 6 do SIWZ -  potwierdzający  postawiony 
warunek w pkt. 9.2.1.2.

4.
informację banku lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej  nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.

5.
opłaconą polisę,  a przypadku jej  braku inny dokument potwierdzający że  wykonawca jest  ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku opłacenia polisy przelewem do 
oferty należy załączyć dowód opłacenia składki

x
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy.

1.
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa  w  art. 
24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

2

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3

Aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenia  zdrowotne  lub  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

5
Lista podmiotów należących  do tej  samej grupy kapitałowej  o której  mowa w art.  24 ust.  2  pkt.  5 ustawy lub 
oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki podmiotowe i być zgodne z zapisem o 
braku podstaw do wykluczenia (pkt.9, SIWZ)

3. Zamawiający modyfikuje treść pkt. 23.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

23.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: 

Budowa  sieci  wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Strona 2 z 3



          
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OR.271.4.2014

23.1.1. Kopie  stosownych  uprawnień  budowlanych  wraz  z  aktualnymi  zaświadczeniami  
o przynależności  do właściwej izby samorządu  zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby 
powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),

23.1.2. harmonogram realizacji  robót w układzie finansowo rzeczowym który będzie  uwzględniał 
założenia SIWZ

23.1.3. Kosztorys  ofertowy opracowany metodą szczegółową dla kanalizacji  wraz z określeniem 
producentów materiałów przyjętych do kalkulacji zaoferowanej ceny.

4. Zamawiający modyfikuje treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Przetarg nieograniczony na zadanie:

„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin”

„Nie otwierać przed 02.09.2014 r. godz. 11:30”.

5. Zamawiający modyfikuje treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Czarnocin (sekretariat), w 
terminie do dnia 02.09.2014 r. do godziny 11:15.

6. Zamawiający modyfikuje treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w miejscu składania ofert w dniu 
02.09.2014 r. o godzinie 11:30.
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