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„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Byczyna, dnia 8 września 2017 r. 
GP.271.3.2.2017.Asz  
 

        Wszyscy Wykonawcy 
 
 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, 
Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna” 
 

Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.),  

dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie 

art. 38 ust. 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015. poz. 2164 ze zm.) treść ogłoszenia o zmówieniu: 

 

ZMIANY W TREŚCI SIWZ 

Było:  

11.5.Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12 września 
2017 r. do godz. 09.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 
bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do 
stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 

Zmienia się na: 

11.5.Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25 września 
2017 r. do godz. 09.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 
bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do 
stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
______________________________________ 
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Było: 

14.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 
(Sekretariat Urzędu). Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi 
dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 

a. Koperta zewnętrzna: 
……………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna:  
Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna 

 

Nie otwierać przed 12 września 2017 r. przed godziną 09.15 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………............................. 
b. Koperta wewnętrzna: 

 
Opis jak wyżej oraz nazwa i adres Wykonawcy. 
 
14.2. Terminy 
 
Termin składania ofert upływa dnia 12 września 2017 r. o godz. 09.00 

 
Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego. 

 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  12 września 2017 r.  godz. 09.15  w Urzędzie Miejskim w 
Byczynie - sala nr  9. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

________________________________ 

 

Zmienia się na: 

14.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 
(Sekretariat Urzędu). Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi 
dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 

c. Koperta zewnętrzna: 
……………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna:  
Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna 

 

Nie otwierać przed 25 września 2017 r. przed godziną 09.15 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 

 
d. Koperta wewnętrzna: 

 
Opis jak wyżej oraz nazwa i adres Wykonawcy. 
14.2. Terminy 
 
Termin składania ofert upływa dnia 25 września 2017 r. o godz. 09.00 

 
Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego. 
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Otwarcie ofert nastąpi dnia  25 września 2017 r.  godz. 09.15  w Urzędzie Miejskim w 
Byczynie - sala nr  9. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Rozdział  4. Termin wykonania 

Było: 

 

Wymagany termin zamówienia: 20 sierpnia 2018 r. 

W tym: 

ETAP I- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót 
budowlanych, wykonaniem 9 oczyszczalni ścieków w Byczynie: 20 października 2017 r. 

ETAP II- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót 
budowlanych, wykonaniem pozostałych 109 oczyszczalni ścieków: 20 sierpnia 2018 r. 

 

Zmienia się na: 

 

Wymagany termin zamówienia: 20 sierpnia 2018 r. 

W tym: 

ETAP I – do 8 grudnia 2017 r. minimum:  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, wykonaniem 9 oczyszczalni ścieków w Byczynie, 

ETAP II- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót 
budowlanych, wykonaniem pozostałych oczyszczalni ścieków: 20 sierpnia 2018 r. 

 

 

Rozdział 7.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego 

 

Dodaje się następującą treść: 

 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym w  niniejszej SIWZ do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
 
Dla oferowanych urządzeń przydomowych oczyszczalni 

a) Deklaracja CE zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013 
b) Raport z badania wytrzymałości konstrukcyjnej, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy 

PN EN 12566-3+A2:2013 metodą C.6 dla warunków gruntowych wilgotnych,  
c) Raport z badania trwałości materiału, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy dla normy 

PN EN 12566-3+A2:2013, 
d)  Raport z badania wodoszczelności oferowanych oczyszczalni, wykonany  przez laboratorium 

notyfikowane zgodnie z aneksem A dla normy PN EN 12566-3+A2:2013,  
e) Raport z badania skuteczności oczyszczania, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN 

EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem braku konieczności wybierania osadu z oczyszczalni w okresie 
badawczym  

f) Raport z badania odporności na ogień razem z klasyfikacją ogniową materiału z jakiego wykonana jest 
oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013,  

g) Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14000 dla producenta przydomowych oczyszczalni, 
h) Karty katalogowe, 
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i) Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania w budownictwie rozwiązania dotyczącego 
systemu oczyszczania. 

Dla urządzeń: sterowniki, studzienki, miejsce do poboru ścieków surowych i oczyszczonych: 
a) Karty katalogowe, 
b) Dokumenty do puszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 

 

Rozdział 21, pkt 3. Pojęcie „dokumentacji projektowej”  zastąpiono pojęciem „Programu 

Funkcjonalno Użytkowego”. 

 

ZMIANY W TREŚCI WZORU UMOWY 

 

§ 2 ust. 6. 

Było: 

Wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:               
do 20 sierpnia 2018 r. z obowiązkowym uwzględnieniem poniższych terminów: 
a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót 
budowlanych, wykonaniem 9 oczyszczalni ścieków w Byczynie: 20 października 2017 r. 

-b)opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót 
budowlanych, wykonaniem pozostałych 109 oczyszczalni ścieków: 20 sierpnia 2018 r. 

Zmienia się na: 

Wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:               
do 20 sierpnia 2018 r. z obowiązkowym uwzględnieniem poniższych terminów: 
a) do 8 grudnia 2017 r. minimum: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, wykonaniem 9 oczyszczalni ścieków w Byczynie. 

-b)opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót 
budowlanych, wykonaniem pozostałych oczyszczalni ścieków: 20 sierpnia 2018 r. 

 

§ 16 ust. 2 dodaje się pkt 8) o następującej treści: 

8) zmiana proponowanych lokalizacji oczyszczalni ścieków 
9) wprowadzenie, na wniosek Zamawiającego, odbiorów i płatności częściowych za wykonanie 25%, 50 % i 

75% przedmiotu zamówienia w etapie II. 
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ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTY zał. Nr 1 do SIWZ 

 

Dodano następującą treść: 

Oferujemy oczyszczalnie o następujących parametrach: 
Lp. Specyfikacja techniczna 

Wymagania Zamawiającego 
Tak/nie 

(wpisać właściwe dla 
oferowanych oczyszczalni) 

Na potwierdzenie posiadam następujące 
dokumenty 

(nie należy ich dołączać do ofert) 
1. Wymagania ogólne 

1.1. Oczyszczalnia przydomowa zgodna z normą 
PN EN 12566-3+A2:2013 

 Deklaracja CE 

2. Parametry techniczne 
2.1. Z uwagi na warunki gruntowe wilgotne 

(wysoki poziom wody gruntowej), możliwość 
posadowienia oczyszczalni w warunkach 
gruntowych wilgotnych 

 Raport z badania wytrzymałości konstrukcyjnej, 
wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla 
normy PN EN 12566-3+A2:2013 metodą C.6 dla 

warunków gruntowych wilgotnych 
2.2. System oczyszczania, przed elementem 

rozsączenia posiada studzienkę do poboru 
próbek ścieków surowych i oczyszczonych 

 
Dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania 

w budownictwie 

2.3. 
Zbiorniki oczyszczalni są monolityczne 

 Raport z badania trwałości materiału, wykonany 
przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 

12566-3+A2:2013 
2.4. 

Oczyszczalnie są wodoszczelne 

 Raport z badania wodoszczelności oferowanych 
oczyszczalni, wykonany  przez laboratorium 

notyfikowane zgodnie z aneksem A dla normy PN 
EN 12566-3+A2:2013  

2.5. 

Brak konieczności wybierania osadu w 
okresie jednego roku  

 Raport z badania skuteczności oczyszczania, 
wykonanego przez laboratorium notyfikowane dla 
normy PN EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem 

braku konieczności wybierania osadu z 
oczyszczalni w okresie badawczym 

2.6. 
Odporność na działanie ognia materiału z 
jakiego wyprodukowane są oczyszczalnie 

 Raport z badania odporności na ogień razem z 
klasyfikacją ogniową materiału z jakiego wykonana 
jest oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium 
notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 

3. Wymagania środowiskowe dla producenta 
3.1. Producent posiada systemy zarządzania 

środowiskiem i jakością 
 Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14000 dla 

producenta 
 

 

 

        Z poważaniem 
    By   

 

 

Załączniki: 
1. SIWZ z załącznikami – po modyfikacji 
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 
3. Dokumentacja geologiczna 
4. Wykaz lokalizacji 
5. Program Funkcjonalno Użytkowy – po modyfikacji 

 
Otrzymują: 

1. Wszyscy wykonawcy. 
 

Do wiadomości: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 
 
Sporządził(a): 
(Aneta Sztojko-Chałupczyńska) 


