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Modyfikacja treści SIWZ nr 1 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. 

Sochocin 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

Załącznika nr 1.1 do SIWZ po modyfikacji – Formularz cenowy, 

Pkt. 9.10. ppkt. 1) litera c) w brzmieniu: 

„informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  

w wysokości minimum 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,” 

Otrzymuje brzmienie: 

 „informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  

w wysokości minimum 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,” 

Pkt. 15.2 litera b) w brzmieniu: 

„wypełniony „Formularz Kryterium oceny ofert – Doświadczenie projektanta technologa” (wzór 

formularza stanowi Załącznik nr 3 do Części 1 SIWZ);”  

Otrzymują brzmienie: 

„wypełniony „Formularz Kryterium oceny ofert – Doświadczenie projektanta technologa” (wzór 

formularza stanowi Załącznik nr 1.2 do Części 1 SIWZ);”  

Pkt. 15.3 litera a) w brzmieniu: 

„Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.6 dotyczące Wykonawcy oraz podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, sporządzone według. wzoru stanowiącego Załącznik nr 

1.2 do Części 1 SIWZ.” 

Otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.6 dotyczące Wykonawcy oraz podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, sporządzone według. wzoru stanowiącego Załącznik nr 

3 do Części 1 SIWZ.” 

Pkt. 21.1.4 w brzmieniu: 

Kryterium nr 4 – „Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń technologicznych ” (E) 



 

 
E = 

E min 
x 15 pkt. 

 E o 

gdzie: E min  – zainstalowana moc (kWh) 

 
E o  

– zapotrzebowanie mocy oczyszczalni ścieków 

jako całość podane w badanej ofercie (kWh) 
 

 

Kryterium „Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń  technologicznych” jest rozumiane jako 

deklarowane i gwarantowane przez Wykonawcę w ofercie zapotrzebowanie na moc dla 

oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec jako całość (instalacje technologiczne, towarzyszące, 

oświetlenie terenu itp.) . 

 

 

 

Otrzymuje brzmienie: 

Kryterium nr 4 – „Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń ” (E) 

 

 
E = 

E min 
x 15 pkt. 

 E o 

gdzie: E min  – minimalna zainstalowana moc (kW) 

 
E o  

– zainstalowana mocy oczyszczalni ścieków jako 

całość podane w badanej ofercie (kW) 
 

 

Kryterium „Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń  ” jest rozumiane jako deklarowana i 

gwarantowana przez Wykonawcę moc zainstalowanych urządzeń  dla oczyszczalni ścieków w 

m. Kondrajec jako całość (instalacje technologiczne, towarzyszące, oświetlenie terenu itp.) . 

Pkt. 6.1 litera a) w brzmieniu: 

„wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - nie później 

niż w terminie 3 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy” 

Otrzymuje brzmienie: 

„wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - nie później 

niż w terminie 4 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy” 

Pkt. 6.1 litera c) w brzmieniu: 

„wykonanie projektów wykonawczych, projektu technologicznego oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz Programu Zapewnienia Jakości wraz z 

BIOZ nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy,” 



Otrzymuje brzmienie: 

„wykonanie projektów wykonawczych, projektu technologicznego oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz Programu Zapewnienia Jakości wraz z 

BIOZ nastąpi nie później niż w terminie 7 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy,” 

 

 

Formularz ofertowy (załącznik nr 1): 

Pkt. 8 w brzmieniu: 

Oświadczam, że gwarantuję zapotrzebowanie mocy dla oczyszczalni ścieków jako całość (rozumiane jako 

deklarowane i gwarantowane przez Wykonawcę w ofercie zapotrzebowanie na moc dla oczyszczalni ścieków w 

m. Kondrajec jako całość (instalacje technologiczne, towarzyszące, oświetlenie terenu itp.) w wysokości:  

1) Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń technologicznych o wielkości  

80 kWh – 90 kWh, *   

2) Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń technologicznych o wielkości  

70 kWh – 80 kWh, *   

3) Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń technologicznych o wielkości  

60 kWh – 70 kWh, *  

 

Otrzymuje brzmienie: 

 

3. Oświadczam, że gwarantuję zapotrzebowanie mocy dla oczyszczalni ścieków jako całość (rozumiane jako 

deklarowane i gwarantowane przez Wykonawcę w ofercie zapotrzebowanie na moc dla oczyszczalni 

ścieków w m. Kondrajec jako całość (instalacje technologiczne, towarzyszące, oświetlenie terenu itp.) w 

wysokości: …………………………………………. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1.1 do SIWZ po modyfikacji – formularz ofertowy. 

2. Wzór umowy po modyfikacji 

 

 

 

Grażyna Pietrzak 

     ………………………………………..…………………………  
 

                                            Prezes Zarządu  
                     Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie 

 


