Myślenice, dnia 28.03.2014 r.
JRP.272.03.2014
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Informacja o dokonaniu zmian w dokumentacji przetargowej

Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z dostrzeżeniem rozbieżności postanowień
pomiędzy opublikowanym ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ dla postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr JRP.272.03.2014,
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów IV etap – Kontrakt nr
31”, po dokonaniu analizy materiałów zamieszczonych na stornie internetowej Zamawiającego,
przedstawia co następuje:

Celem ujednolicenia zapisów w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu oraz TOMIE I SIWZ IDW dotyczących posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w zakresie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w tym dokumencie:
1)

Zapis zawarty w pkt 9 ust. 1 ppkt 2) TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że
skreśla się jego zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur
kamionkowych o długości minimum 3.000,00 mb, o wartości inwestycji minimum
2.000.000,00 zł brutto”

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż zapis zawarty w TOMIE III SIWZ – OPZ pkt. 5
Charakterystyka zabudowy w/w pojazdu urządzeniem do wysokociśnieniowego czyszczenia
Kanalizacji lit. f) otrzymuje nowe brzmienie:
Zamiast:
Wyłączenie napędu pompy i przestawienie silnika pojazdu na bieg jałowy po przekroczeniu
stanu minimalnego.
Powinno być:
Sygnalizacja braku wody i urządzenie wyłączające:
*
sygnalizacja ostrzegawcza poprzez lampkę kontrolną w chwili obniżenia się lustra

*

wody w zbiorniku do ustalonego poziomu
automatyczne przełączenie pompy w tryb pracy – „obieg wewnętrzny”
i przestawienie silnika napędowego pompy na bieg jałowy po przekroczeniu stanu
minimalnego poziomu wody w zbiorniku - co umożliwia dalsze działanie układu
hydraulicznego zapewniającego możliwość hydraulicznego zwinięcia węża
pozostawionego w kanale.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom
dokumentów wymienionych powyżej.
UWAGA! :
Wprowadzone powyżej zmiany w treści SIWZ mają wyłącznie charakter nieistotny,
a ponadto termin składania ofert upływa dopiero w dniu 14.04.2014r., w związku z czym
Zamawiający nie przewiduje zmiany tegoż terminu.

Z poważaniem
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