Myślenice, dnia 17.05.2016r.
INW.272.06.2016

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający: Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie
miasta i gminy Myślenice – część I - dla podłączenia:
a)
20 działek – na terenie miasta Myślenice
b)
80 działek – na terenie gminy Myślenice
w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na
terenie Gminy Myślenice”
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), po dokonaniu analizy dokumentacji
opublikowanego w BZP ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zamieszczonych na stronie
internetowej, wprowadza następujące zmiany lub uzupełnienia w tej dokumentacji:
1. W Części III SIWZ – OPZ, w wykazie działek dokonuje się następujących modyfikacji:
 Opis w kolumnie trzeciej o dotychczasowym brzmieniu „do działki nr” zastępuje
się opisem „do budynku zlokalizowanego na działkach nr”
 Do liczby budynków zlokalizowanych na terenie miasta dodaje się działki nr 619
przy ul. 3-go Maja i 1249/2 przy ul. Berka Joselewicza.
 Pozycja 97 wykazu działek ulega modyfikacji poprzez wyszczególnienie każdej
działki w odrębnej pozycji listy „Wykazu działek” (poz.99-105).
2. W związku z koniecznością wprowadzenia powyższych zmian Zamawiający
Informuje, iż nazwa zamówienia ulega poprawieniu i od dnia publikacji niniejszej
informacji otrzymuje brzmienie: „Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
na terenie miasta i gminy Myślenice – część I - dla podłączenia:
a)
20 budynków – na terenie miasta Myślenice
b)
88 budynków – na terenie gminy Myślenice
w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie
Gminy Myślenice”.
3. Z uwagi na zmianę nazwy zamówienia Zamawiający w Części I SIWZ – IDW, Części
II SIWZ – Wzorze Umowy oraz Części III SIWZ – OPZ, wyrazy: „działki”, „działek”, itp.
zastępuje odpowiednio wyrazami: „budynki”, „budynków”, itp.
4. Zamawiający informuje, iż dokonuje ponadto modyfikacji Instrukcji dla Wykonawców
oraz opublikowanego ogłoszenia w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.
Punkt 9.2.b) Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje brzmienie:
- co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowokosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej lub

kanalizacyjnej, o wartości usługi nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
5. Zamawiający informuje, iż dokonuje korekty zapisu punktu 2 ust. 8 Części III SIWZ –
OPZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez
którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań
niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót związanych z budową
sieci wod-kan, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot
budowlanych. Specyfikacje powyższe musza uwzględniać wymagania określone w
§12, §13 i §14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
6. Zamawiający informuje, iż dokonuje ponadto modyfikacji Instrukcji dla Wykonawców
oraz opublikowanego ogłoszenia w zakresie przedmiotu zamówienia.
 Punkt 4.1. Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem zamówienia są usługi, obejmujące zadanie inwestycyjne pn.:
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy
Myślenice - część I - dla podłączenia: a) 20 budynków - na terenie miasta
Myślenice, b) 88 budynków- na terenie gminy Myślenice, w ramach zadania
uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice wraz
z uzyskaniem i przedłożeniem Zamawiającemu niezbędnych decyzji, uzgodnień i
pozwoleń.
 Punkt 4.2. Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje brzmienie:
Dla każdego z budynków, o których mowa w ppkt 1, Wykonawca zobowiązany
jest sporządzić osobny projekt, zaś uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
wymagane jest dla co najmniej 20 projektów (budynków), z zastrzeżeniem, że
Wykonawca może uzyskać taką decyzję dla większej ilości wykonanych
projektów (budynków).
 Punkt 4.3. Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje brzmienie:
Wykonawca samodzielnie wybiera budynki, dla których w pierwszej i dalszej
kolejności wykonuje projekty i uzyskuje prawomocną decyzję o pozwoleniu na
budowę.
W związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmian dotyczacych Opisu Przedmiotu
zamówienia Zamawiający informuje, iż:
1)

Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 1 Części I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że
skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
do dnia

2)

24.05.2016r.

do godz.

09:00

Pkt 19 ppkt 2 Części I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego
zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na usługi pn.:
„Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy
Myślenice – część I - dla podłączenia:
a)
20 budynków – na terenie miasta Myślenice
b)
88 budynków – na terenie gminy Myślenice
w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie
Gminy Myślenice”.
Nie otwierać przed dniem: 24.05.2016r. godzina 09:15”.
3)

Tabelę zawartą w pkt 21 Części I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się
jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
w dniu

24.05.2016r.

o godz.

09:15

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki
odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych powyżej. Od chwili zamieszczenia
niniejszej informacji, teksty jednolite dokumentów, uwzględniające wprowadzone
zmiany, będą dla uczestników niniejszego postępowania w sprawie zamówienia
publicznego wiążące.

