
Zębowice, dnia 15.04.2010 r 

ZAWIADOMIENIE 
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : WWW.zebowice.pl     

Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zębowice 
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią 
wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego 

w Kadłubie Wolnym 
Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 97266 – 2010 z 
dnia 08.04.2010r 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 
1. W rozdziale IV pkt. 5 ppkt. 2 otrzymuje brzmienie : 

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. 
Częściami zamówienia jest : 

a) część 1 – wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 
b) część 2 – wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy oraz 

pompowni wody i zbiornika, 
2. W rozdziale VI pkt. 1 ppkt.1 lit a) otrzymuje brzmienie : 

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 budowy i montażu przydomowych 
oczyszczalni ścieków typu A i B o wartości zadania min. 500 000 zł netto, bb) 
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, 

3. W rozdziale VIII pkt. 2) otrzymuje brzmienie : 
2) Dla części : 

a) dla części Nr 1 – 10.000 zł 
b) dla części Nr 2 – 14.000 zł 

 
4. W rozdziale XII zmienia się brzmienie pkt. 2 i 3 : 

2. Podstawą wyceny oferty dla części Nr 2 jest dokumentacja projektowa 
(należy rozumieć projekt budowlany), Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dokumentem 
podstawowym do wyceny oferty jest projekt budowlany. Przedmiar robót jest 
dokumentem pomocniczym, a nie zasadniczym dla dokonania wyceny oferty. 
Wykonawca powinien samodzielnie na podstawie projektu budowlanego, 
STWiOR sporządzić przedmiar robot, który będzie podstawą wyceny oferty. 

3. Do wyceny przyjąć : 

http://www.zebowice.pl/


1) dla części Nr 1 - zakres zamówienia określony w 
pkt. 3.1 rozdziału IV niniejszej specyfikacji, 

2) dla części Nr 2 - zakres rzeczowy określony w 
dokumentacji projektowej      ( rozumianej jako 
projekt budowlany ), specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR). 

 
 

 
 


