
INFORMACJA O ZMIANIE TRE ŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa wodoci ągu 
DzierŜoniów – Piława Górna” , wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, 
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 
 
Zamawiający- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, 
woj. dolnośląskie, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), w dniu 08.09.2010r. zmienił treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”.  
 
Zmiana tre ści SIWZ polega na: 
 

I. Miejsce, w którym znajduje si ę zmiana: I cz ęść SIWZ pn. Instrukcja dla 
Wykonawców (IDW) punkt 12.: 

W punkcie 12.1. IDW było: 

1. Miejsce oraz termin składania ofert. 
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25a w 

DzierŜoniowie – Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym w 
nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 15.09.2010 r. do godz. 11:00 
2) Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 
„Oferta w postępowaniu na roboty budowlane „Budowa wodociągu DzierŜoniów – Piława 

Górna”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach 

Funduszu Spójności”  
Nie otwierać przed dniem 15.09.2010 r., godz. 12:00” 

3) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
Otwarcie  ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w 
DzierŜoniowie - Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym – dnia: 
15.09.2010 r. o godz. 12:00. 

 

W punkcie 12.1. IDW jest: 
  

1. Miejsce oraz termin składania ofert. 
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25a w 

DzierŜoniowie – Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym w 
nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 23.09.2010 r. do godz. 11:00 
2) Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 
„Oferta w postępowaniu na roboty budowlane „Budowa wodociągu DzierŜoniów – Piława 

Górna”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach 

Funduszu Spójności”  
Nie otwierać przed dniem 23.09.2010 r., godz. 12:00” 

4) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 



2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
Otwarcie  ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w 
DzierŜoniowie - Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym – dnia: 
23.09.2010 r. o godz. 12:00. 

 

II. Miejsce, w którym znajduje si ę zmiana: III cz ęść SIWZ pn. Opis Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ):  

W punkcie III.5.2.4.: 
Zamawiający uzupełnił punkt III.5.2.4.OPZ o Profile analityczne otworów w skali 1:50 
(47 szt.).  
 

W punkcie III.5.2.5.: 
 Zamawiający uzupełnił punkt III.5.2.5.OPZ o Wykresy z sondowań gruntu (25 szt.)  
 

III. Miejsce, w którym znajduje si ę zmiana: III cz ęść SIWZ pn. Opis Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ) punkt III.1. Specyfikacja Technicz na, punkt 9.: 

W punkcie 1.4.1.8.Zabezpieczenie Terenu Budowy STWi ORB było: 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

� Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych.  

� Wykonawca otrzyma projekt organizacji ruchu. W zaleŜności od potrzeb i postępu 
Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieŜąco w uzgodnieniu z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem. W czasie wykonywania Robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez InŜyniera. 

� Fakt przyst ąpienia do Robót Wykonawca obwie ści publicznie przed ich 
rozpocz ęciem w sposób uzgodniony z In Ŝynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilo ściach okre ślonych przez In Ŝyniera, tablic informacyjnych, 
których tre ść będzie zatwierdzona przez In Ŝyniera. Tablice informacyjne b ędą 
utrzymywane przez Wykonawc ę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  

� Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową  

 
W punkcie 1.4.1.8.Zabezpieczenie Terenu Budowy  STWiORB jest: 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

� Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych.  

� Wykonawca otrzyma projekt organizacji ruchu. W zaleŜności od potrzeb i postępu 
Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieŜąco w uzgodnieniu z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem. W czasie wykonywania Robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 



obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez InŜyniera. 

� Fakt przyst ąpienia do Robót Wykonawca obwie ści publicznie przed ich 
rozpocz ęciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o p rowadzonych 
robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa budo wlanego. Tablice 
informacyjne b ędą utrzymywane przez Wykonawc ę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 

� Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową  

W punkcie 1.4.7. Tablice informacyjne i tablice pam iątkowe STWiORB było: 
Zamawiający dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o 
współfinansowaniu budowy przez Unię Europejską.  
Powinny być to: 

1. tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami 
polskiego prawa budowlanego, 

2. tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez 
Unię Europejską, 

3. tabliczki znamionowe na urządzeniach. 
 

Dla inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską o wartości powyŜej 500 000 euro 
stosuje się tablice informacyjne, które muszą zawierać następujące wymagania: 
- tytuł projektu i nazwę beneficjenta, 
- wartość projektu i wartość wkładu finansowego Unii Europejskiej 
- logo odpowiedniego programu operacyjnego oraz jego hasło promocyjne,  
- flagę Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i funduszu, z 

którego projekt jest współfinansowany,  
- tablica musi mieć wymiary nie mniejsze niŜ 70 na 90 cm, 
- tekst po polsku na tablicy musi być wydrukowany kolorem czarnym, literami i cyframi o 

wysokości co najmniej 4 cm, 
- kolor tablicy powinien być kontrastowy w stosunku do liter. 

 
Na tablicy moŜe znaleźć się równieŜ logo instytucji realizującej przedsięwzięcie. Trzeba 
pamiętać, Ŝe wzmianka o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej powinna 
zajmować co najmniej 25 proc. powierzchni tablicy. 
 
Po zakończeniu realizacji projektu tablicę informacyjną zastępuje się stałą tablicą 
pamiątkową. 
 
Tablice pamiątkowe- ich celem jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji z 
Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Stałe tablice pamiątkowe naleŜy umieszczać w miejscach publicznych (centra kongresowe, 
stacje kolejowe itd.) po zakończeniu realizacji projektu.  
Zakłada się, iŜ wielkość powinna być nie mniejsza 70cm x 90cm. Napisy na tablicy 
informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o 
wysokości co najmniej 4cm. Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien być kontrastowy w 
stosunku do liter na niej  
zamieszczonych w celu zachowania czytelności tablicy. 
 
Tablice pamiątkowe muszą zawierać 3 elementy:  
- logo Unii Europejskiej,  
- logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
- informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską oraz budŜet państwa, 

w przypadku, gdy projekt jest równieŜ współfinansowany z budŜetu państwa. 



MoŜe się tam równieŜ znaleźć informacja na temat wartości inwestycji oraz procentowego 
udziału środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł w jej finansowaniu. 

Tablice informacyjne i pamiątkowe naleŜy umieszczać w miejscach najbardziej 
widocznych, zapewniających dostęp jak największej liczbie osób oraz umoŜliwiających 
swobodne zapoznanie się z jej treścią. Umiejscowienie tablicy nie moŜe zagraŜać 
bezpieczeństwu osób zapoznających się z jej treścią. 
 

W punkcie 1.4.7. Tablice informacyjne i tablice pam iątkowe STWiORB jest: 
Zamawiający dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o 
współfinansowaniu budowy przez Unię Europejską.  
 
 
W punkcie 9.1. Podstawa Płatno ści- Ustalenia ogólne STWiORB było: 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład, których wchodzą:  

− koszty zatrudnienia personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, 

− koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg tymczasowych itp.), 

− koszty zuŜycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe,  

− koszty dotyczące oznakowana i zabezpieczenia Robót,  
− wydatki dotyczące bhp, 
− koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
− opłaty za zajęcie pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 
− koszty tablic informacyjnych i pami ątkowych, 
− opłaty związane z wycinką drzew, 
− koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 

specyfikacjach technicznych, 
− koszty ubezpieczeń majątkowych budowy oraz pozyskania Zabezpieczenia 

wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji, 
− koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− usługi obce na rzecz budowy w tym obsługa geologiczna, 
− i wszystkie inne, nie wymienione wyŜej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 
przepisami technicznymi i prawnymi   

− koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
− prowadzenie prac nadzoru opracowania dokumentacji archeologicznej, 
− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
− rekultywację terenu, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  



� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
 
W punkcie 9.1. Podstawa Płatno ści- Ustalenia ogólne STWiORB jest: 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład, których wchodzą:  

− koszty zatrudnienia personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, 

− koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg tymczasowych itp.), 

− koszty zuŜycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe,  

− koszty dotyczące oznakowana i zabezpieczenia Robót,  
− wydatki dotyczące bhp, 
− koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
− opłaty za zajęcie pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 
− koszty tablic informacyjnych, wymaganych przepisami  polskiego prawa 

budowlanego, 
− opłaty związane z wycinką drzew, 
− koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 

specyfikacjach technicznych, 
− koszty ubezpieczeń majątkowych budowy oraz pozyskania Zabezpieczenia 

wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji, 
− koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− usługi obce na rzecz budowy w tym obsługa geologiczna, 
− i wszystkie inne, nie wymienione wyŜej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 
przepisami technicznymi i prawnymi   

− koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
− prowadzenie prac nadzoru opracowania dokumentacji archeologicznej, 
− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
− rekultywację terenu, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 



Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
 
Sporządziła: Komisja Przetargowa 
 
 
 
 
 
       ……………………………………………. 
        (podpis kierownika zamawiającego) 


