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Mińsk Mazowiecki:

oGŁosZENIE o ZMIANIE oGŁosZENIA

oGŁoszENIE DOTYCZYz

ogłoszenia o zamówieniu

INFoRMACJE o ZMIENIANYM oGŁosZENIu

Numer: 7757t3-N-2020

Data:3011212020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mińsk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000, ul. ul.

Chełmońskiego 14, 05_300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

257 582 851, e-mail gmina@minskmazowiecki.pl, faks257 582 489.

Adres strony intemetowej (url):

SEKCJA II: ZMIAIIY W oGŁOSZENIU

II.1) Tekst' który należry zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany telrst:

Numer sekcji: II

Punkt:4

W ogłoszeniu jest: 1. Usuwanie awarii sieci wodno _kanalizacyjnej naterenie Gminy Mińsk

Mazowiecki będącej w zaruądzie GZGK w Mińsku Mazowieckim na podstawie $ 3 ust. 1

Statutu Gminnego ZakładuGospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim stanowiącego

załącznikdo UchwaĘ Nr XXIII/I63116 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki zdnia25 sierpnia 2016

r. Informacja o gminnej infrastrukturze wodno_katnIizacyjnej dostępna jest w serwisie: System

informacji przestrzennej, prowadzofiymprzez|JrządGminy Mińsk Mazowiecki, pod adresem:

http://minskmazowiecki.e-mapa.net/. Zatłęs zamówienia nie obejmuje miasta Mińsk

Mazowiecki. 2. opis istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będącej

przedmiotem zamówienia: Gmina Mińsk Mazowiecki posiada tzy własne stacje uzdatniania

I zll 2021-01-ll,16.'23



Firefox https: l lbą.uzp.gov.pU ZP 406/Previed 1 4'7'I 26a9 -22'l 4-4ab0_bd25..

wody i dwie oczyszczalnie ścieków. 2.1. Woda jest dostarczana do osób mieszkających w 43

miejscowościach poptzezrczdzielczą sieó wodociągową. Stacje z|okalizowane są na terenie

gminy Mińsk Mazowiecki: SUW Janów (dz.232ll) _ wschód gminy, SUW Królewiec (dz.

40t i 402) _ północny zachód i sUW Zanienie (dz.92ll7) - południowy zachód. Woda

dostarczana przez gminną sieó wodociągową pochodzi ptzede wsz,ystkim z własnych ujęć

wody otazw części z Gminy Jakubów (SUw we wsi Mistów) i miasta Mińsk Mazowiecki (z

sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o.). Długośó sieci wodociągowej wrazzptzyłączani

będących w eksploatacjiZamawiającego wynosi 250 km. Poniżej w postaci tabelarycznej

przedstawiono wykaz miejsc zzainstalowanymi wodomierzami głównymi w studniach

wodomierzowych stanowiącychtozdziałpomiędzy siecią gminą, podmiotu dostarczającego

wodę (sieó miasta _ PwiK Sp. z o.o., sieó Gminy Jakubów). Lp. Miejscowośó UlicaNumer

ewidencyjny działki 1 Mińsk Mazowiecki Wiśniowa t246l8 2 Mińsk Mazowiecki Litewska

4801 3 Mińsk Maz.lTaryówka Dąbrówki/Mazowiect'a3l4l4 4 Mińsk Mazowiecki Siennicka

6001 5 Stojadła Mińska 48 6 Mistów Kościelna45516 2.2. Ścieki odbierane są od osób

mieszkających w 14 miejscowościach (nie wszystkię wsie objęte są zbiorowym

odprowadzeniem ścieków, a niektóre tylko w części). Długośó sieci kanalizacyjnej wynosi

ponad 105 km, a w eksploatacji jest 39 sieciowych przepompowni ścieków i ponad 150

przydomowych przepompowni ścieków. Ścieki z terenu gminy Mińsk Mazowiecki głównie

odprowadzane są poprzez gminną sieó kanalizacyjną do systemu kanalizacji sanitamej miasta

Mińsk Mazowiecki. Na styku gminy i miasta występuje 10 punktów odbioru ścieków, gdzie w

studniach pomiarowych zainstalowano przepĘwomierze stanowiącerczdział granicy

pomiędzy siecią gminą i miejską (PwiK Sp. z o.o.). Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz

miejsc poŁączeńsieci gminnej z siecią miejską. Lp. Miejscowośó UlicaNumer ewidencyjny

działki 1 Stojadła Mińska 48 2 Mińsk Mazowiecki Litewska 4801 3 SĘadła Szkolna 633 4

Królewiec orzechowa 58914 5 Królewiec Kościeln a 454 6 Wólka Mińska olszowa 3918 7

StaraNiedziałkaMazowiecka 4g7ltl 8TargówkaŚwierkowa l20l7 9KarolinaDr.Jana

Huberta 871 10 Nowe osiny Działkowa l44 Zadaniem wykonawcy jest usuwanie awarii: -

gminnych sieci wodociągowych oruzprzyłączy wodociągowycho stacji uzdatniania wody oraz

stacji podnoszenia ciśnienia, - gminnych sieci kanalizacyjnychgrawitacyjnych i rurociągów

tłocznych,urządzehkanalizacyjnych m. in. przepompowni ściekóW ściekomietzy.3. Zadania

w zakresie usuwania awarii sieci i utządzeńwodociągowych.: 3.1. Niezrryłoczne usuwanie

awarii vtządzeńwodociągowych, aw szczególności: naprawa' wymiana lub uzupełnianie

wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia.3,2. Niezwłoczne usuwanie wszelkich
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przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągolvych iptzyłączach będących w gestii

Zanawiającego. 3.3. BeznłłŁoczne przystąpienie do ftzycznego usuwania awarii nie pózniej

niż w ciągu 4 godzinod zgłoszenia i usunięcie awarii nie pózniej niz w ciągu 24 godzinod

zgŁoszenia.3.4. ZamŁ'ntęcie odpowiednich zaworów zabezpieczających przedvttaĄwody z

sieci musi nastąpić do 4 godzin odzgłoszenia. 3.5. Sporządzanie protokołu odbioru i

dokonywanie odbioru wykonanych prac zudziałemprzedstawicielaZamawiającego. Do

protokołu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację naprawianychvrządz.eii

sieci (deklaracji, dopuszczeni, atestów na wbudowane mateńaĘ itp.). 3.6. Dokonywanie

odcięcia dopĘwu wody do posesji na polecenieZanawiĄącego. 3.7. Wymiana

elementóWmateriałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu zZanavńającym lub

naŻądanieZatnawiającego.Przezawarie zamawiający rozumie uszkodzenie rurociągów lub

vządzeńwodociągolYych powodujące lub mogące spowodowaó stratę wody, przerwę w

dostawie wody i inne zagtoŻenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na

usunięciu ptzyczyn i skutków awarii. W przypadku wystąpienia awarii w okresie dłuŻsrym

niŻ12 godzin Wykonawca uruchomizastępczy, zbiorowy punkt poboru wody.

Uruchamianie zastępczego poboru wody zawsze następuje na polecenie Zamawiającego. 4.

Zadaniaw zakresie usuwania awarii sieci i urądzefikanalizacji sanitarnej: 4.1.

Niezwłoczne usuwanie awarii urządzeikanalizacyjnych, aw szczególności: naprawa'

wymiana lub uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposaŻenia.4.2.

Nieałłoczna naprawa vrządzeń sieciowych i prrydomolvych przepompowni ścieków,

usuwanie awarii i usterek sieci kanalizacyjnej lub odcinków ptzyŁączy będących w gestii

Zamawiającego. 4.3. Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na

sieciach kanalizacyjnych lub odcinkach przyłączy będących w gestii Zamawiającego. 4.4.

Bezzwłoczne przystąpienie do ftzycznego usuwania awarii nie pózniej niż w ciągu 4 godzin

od zgłoszenia i usunięcie awarii nie pózriej niżw ciągu 24 godzinodzgłoszenia. W

przypadku awarii sieci lub przyłącay kanalizacyjnych na czas braku przepĘwu i usunięcia

awarii ścieki będą przepompowywane do wskazanego pruezZamawiającego odcinka sieci

lub wypompowywane i wywożone do oczyszczalniwozem asenizacyjnym na koszt

wykonawcy. W przepadku awarii przepompowni ścieków wykonawca ponosi koszty

zmązanę zptzewoŻeniem nieczystości wozami asenizacyjnymi. 4.5. Sporządzanie

protokołu odbioru i dokonywanie odbioru wykonanych prac zudziałemprzedstawiciela

Zamawiającego. Do protokołu Wykonawca przedstawiZamawiĄącemu dokumentację

naprawianychvządzeń i sieci (deklaracji, dopuszczenio atestów na wbudowane materiaĘ

3zll 2021-01-11,16:23



Firefox https://bzp.uzp .gov.pVZP406lPreview/147'l 26a9 -227 4-4ab0-bd25..

itp) onzfotografie zatorów na sieci, ptryŁączachlub przydomowych przepompowniach

(np.: spowodowanych przezwpuszczenieprzezdostawcę ścieków nieodpowiednich

odpadów do sieci). 4.6. Dokonywanie odcięcia odbioru ścieków od dostawców na

polecenie Zamawtającego.4.7. Montowanie blokad wypłylvu ścieków do sieci

kanalizacy jnej z ptzyłączy na Żądanie Zamaliaj ącego. 4. 8. Wymiana

elementódmateriałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zarnawiającym

lub na Żądanie Zanavńającego. 5. Ptzezawańe zamawiający rozumie uszkodzenie

rurociągów Ivb vtządzeńkanalizacyjnych powodujących lub mogących spowodowaó

lvypływ ścieków, przerwę w odbiorze ścieków od odbiorców lub przerwę w przesyle

ścieków, jak też i inne zagtoŻenia. Wykonawca podejmuje crynności polegające na

usunięciu ptzlczyni skutków awarii. 6. INNE: 6.1 Inne istotne warunki zamówienia: Do

obowiązków wykonawcy naleŻeó będzie także likwidacja (utylizacja) anĘtego sprzętuo

wządzeńlub innego wyposażenia, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacjiZamawiającego

oraz spotządzenie protokołu z likwidacji. UĘIizacja naĘpowaÓbędzie zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.6.2w ofercie rcIeĘ podaó cenę całkowĘ

wynikającą z rcalizacji zadania z podziałem na poniŻsze rcdzaje oferowanych usług. Lp.

opis rodzaju usług I1ośó 1 Wymiana obudowy (kluczy, śrub) zasuw, hydrantu, nawiertki

33 2 Wymiana zasuwy 2 3 Wymiana hydrantu 25 4 Wymiana nawiertki 3 5 Podniesienię

skrzynek zasuw, hydrantu 2 6 Aułańaprzyłączawodociągowęgo 127 Awańa sieci

wodociągowej 3 8 Wymiana studni rewizyjnej -kana|izacyjnej 1 6.3 Podstawą

wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac wykonanych w danym miesiącu,

sporządzony ptzezWykonawcę i podpisany przęzZarnawiającego. 6.4 Do ofeĘ naleĘ

załączyć kosztorys ofertowy na podstawie którego wyliczono cenę oferty. Wzór

kosztorysu stanowi załączniknr 8 do SIWZ. 7 . Zamawiający stosownie do afi.29 ust. 3a

ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących naĘpujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: prace w

zakresie lttzymania ibieŻącej konserwacj i, przeglądów i czyszczenia sieci

kanalizacyjnejo prace w zakresie utrzymania i bieżącej konserwacji, przeglądów i

czyszczenia sieci wodociągowej, usuwanie awariijeŻeli wykonywanie tych czynności

będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu

przepisów kodeksu pracy. obowiązek ten dotyczy takŻe podwykonawców - wykonawca

zobowiryany jestzawrzeó w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiąĄące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
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wskazane czynności. Wykonawca w dniu zawarciaumowy przekaŻe Zamawiającemu

oświadczenie potwierdzĄące zatrudnienie na umowę o pracę osób, które będą

wykonywaó wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacj i

zamówienia. Zamawiający nah'aŻdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo

Żądaniaudowodnieniaptzez Wykonawcę faktu zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiającv może zwrócić się o przeprowadzenie konholi przezPaństwową

Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźnrie wątpliwość co do sposobu zatrudniania

osób wykonujących ilw usługi. Powyzsze obowipuje równiez w przypadku

wykonania części zamówieni a ptzez podwykonawców. 8. Wspólny słownik kodów

CPV: 90480000-5 _ Usługi gospodarki ściekowej 50513000_4 - Usługi w zakresie

napraw i konserwacji zaworów odcinających

W ogloszeniu powinno byó: 1. Usuwanie awarii sieci wodno _kanalizacyjnej na

terenie Gminy Mińsk Mazowiecki będącej w zatządzie GZGK w Mińsku

Mazowieckim na podstawie $ 3 ust. 1 Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Mińsku Mazowieckim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

XXJJIll63l16 Rady Gminy Mińsk Mazowieckizdnia25 sierpnia 2016t.Informacja o

gminnej infrastrukturze wodno_kanalizacyjnej dostępna jest w serwisie: System

informacji przestrzennej, prowadzonym przezUrząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pod

adresem: hĘ://minskmazowiecki.e-mapa.netJ. Zakłes zamówienia nie obejmuje

miasta Mińsk Mazowiecki. 2. opis istniejącej infrastruktury wodociągowo -

kanalizacyjnej będącej przedmiotem zamówienia: Gmina Mińsk Mazowiecki posiada

trzy własne stacje uzdatniania wody i dwie oczyszczalnie ścieków. 2.1. Woda jest

dostarczana do osób mieszkających w 43 miejscowościach poprzezrczdzielcząsieó

wodociągową. Stacje zlokalizowane są na terenie gminy Mińsk Mazowiecki: SUW

Janów (dz.232ll) - wschód gminy, sUW Królewiec (dz. 40l i 402) - północny

zachód i SUw Zamienie (dz.92tl7) _ południowy zachód. Woda dostarczanaprzez

gminną sieć wodociągową pochodzi ptzede wszystkim z własnych ujęó wody otazw

części z Gminy Jakubów (SUw we wsi Mistów) i miasta Mińsk Mazowiecki (z sieci

wodociągowej PWiK Sp. z o.o.). Dfugośó sieci wodociągowej wtazzptzyłączani

będących w eksploatacjiZarnawiającego wynosi 250 km. Poniżej w postaci

tabelarycznej przedstawiono wykaz miej sc z zainstalowanymi wodomierzami

głównymi w studniach wodomierzowych stanowiący ch tozdział pomiędzy siecią

gminą, podmiotu dostarczającego wodę (sieó miasta - PWiK Sp. z o.o., sieó Gminy
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Jakubów). Lp. Miejscowośó UlicaNumer ewidencyjny dziaki 1 Mińsk Mazowiecki

Wiśniowa 124618 2 Mińsk Mazowiecki Litewska 4801 3 Mińsk Maz.lTargówka

Dąbrówki/Mazowiecka 314/4 4 Mińsk Mazowiecki Siennicka 6001 5 Stojadła

Mińska 48 6 Mistów Kościęlna45516 2.2. Ścieki odbierane są od osób

mieszkających w 14 miejscowościach (nie wszystkie wsie objęte są zbiorowym

odprowadzeniem ścieków, a niektóre tylko w części). Długość sieci kanalizacyjnej

wynosi ponad 105 km, a w eksploatacji jest 39 sieciowych przepompowni ścieków i

ponad 150 przydomowych przepompowni ścieków. Ścieki z terenu gminy Mińsk

Mazowiecki głównie odprowadzane są poptzezgminną sieó kanalizacyjną do

systemu kanalizacji sanitarnej miasta Mińsk Mazowiecki. Na styku gminy i miasta

występuje t0 punktów odbioru ścieków, gdzie w studniach pomiarowych

zainstalowano przepĘwomierze stanowiące rozdział granicy pomiędzy siecią gminą

i miejską (PWiK Sp. z o.o.). Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz miejsc połączeit

sieci gminnej z siecią miejską. Lp. Miejscowośó UlicaNumer ewidencyjny óziaLki 1

Stojadła Mińska 48 2 Mińsk Mazowiecki Litewska 4801 3 Stojadła Szkolna 633 4

Królewiec orzechowa 58914 5 Królewiec Kościelna454 6 Wólka Mińska olszowa

3918 7 Stara Niedziałka Mazowiecka 497lI1 8 Targówka Świerkow a l20l7 9

Karolina Dr. Jana Huberta 871 10 Nowe osiny Działkowa t44 Zadaniem

wykonawcy jest usuwanie awarii: - gminnych sieci wodociągowych orazptzyłączy

wodociągowych, stacj i uzdatniania wody oruz stacji podnoszenia ciśnienia, _

gminnych sieci kanalizacyjnychgrawitacyjnych i rurociągów tłocznych,utządzeń

kanalizacyjnych m. in. przepompowni ścieków ściekomietzy.3. Zadania w zakresie

usuwania awarii sieci i vządzefiwodociągowych.: 3.1. Niezwłoczne usuwanie

awarii vrządzeń wodociągowycho a w szca.ególności: naprawa' wymiana lub

uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposazenia.3.2. Nieavłoczne

usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i

prryłączachbędących w gestii Zanawiającego. 3.3. Bezaliloczne przysĘpienie do

ftzycznego usuwania awarii nie pózniej niŻw ciągu 4 godzinod zgłoszenia i

usunięcie awarii nie pózniej niŻ w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 3 .4. Zamknięcie

odpowiednich zaworów zabezpieczĄącychprzedutraĘ wody z sieci musi nasĘpić

do 4 godzin odzgloszenia. 3.5. Spotządzanie protokofu odbioru i dokonywanie

odbioru wykonanych prac zldziałemprzedstawicielaZarnawiającego. Do protokofu

Wykonawca przedstawi Zanawiającemu dokumentacj ę naprawiany ch vtządzeh i
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sieci (deklaracji, dopuszczeni' atestów na wbudowane materiały, 
'tp.). 

3.6.

Dokonywanie odcięcia dopĘwu wody do posesji na polecenie Zamawiającego.

3.7. Wymiana elementódmateriałów o słabym stanie technicznym po

uzgodnieniuzZanavłiającymlubnaŻądanieZamawiającego.Pruezawarie

zamawiającyrozumieuszkodzenierurociągówlubutządzefi wodociągolvych

powodujące lub mogące spowodowaó stratę wody, ptzerwę w dostawie wody i

irne zagtoŻenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu

przyczyni skutków awarii. W przypadku wystąpienia awarii w okresie dfuzszym

niŻ12 godzin Wykonawca uruchomizastępczy, zbiorowy punkt poboru wody.

Uruchamianie zastępczego poboru wody zawsze następuje na polecenie

Zamawiającego. 4. Zadaniaw zakresie usuwania awarii sieci i urządzetl

kana|izacji sanitarnej: 4.1. Niezwłoczne usuwanie awarii wządzei

kanalizacyjnych, a w szczególności: naprawa' wymiana lub uzupełnianie

wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposaze nia. 4.2. Niezwłoczn a naptawa

urządzeń'sieciowych i przydomolvych przepompowni ściekóW usuwanie awarii i

usterek sieci kanalizacyjnej lub odciŃów przyłączy będących w gestii

Zamawiającego. 4.3. Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i

nieszczelności na sieciach kanalizacyjnych lub odcinkach ptzyłączy będących w

gestii Zamawiającego. 4.4.Bezzwłoc7.ne przystąpienie do ftzycznego usuwania

awarii nie później niŻw ciągu 4 godzinodzgłoszenia i usunięcię awarii nie

później niż w ciągu Ż4 godzinod zgłoszenia. W przypadku awarii sieci lub

ptzyłączy kanalizacyjnych na czas braku przepĘwu i usunięcia awarii ścieki będą

przepompowywane do wskazanego przezZamawiającego odcinka sieci lub

wypompowywane i wywożone do oczyszcza|niwozem asenizacyjnym na koszt

wykonawcy. W przepadku awarii przepompowni ścieków wykonawca ponosi

koszty zwiryane z ptzewoŻeniem nieczystości wozami asenizacyjnymi. 4. 5.

Spotządzanie protokołu odbioru i dokonywanie odbioru wykonanychptac z

udziałem przedstawi ciela Zamawiającego. Do protokołu Wykonawca przedstawi

Zatrnwiającemudokumentacjęnaprawianychvrządzeńisieci(deklaracji'

dopuszczeni, atestów na wbudowane materiaĘ itp) oraz fotografie zatotów na

sieci, przył ączach lub przydomowych przepompowniach (np. : spowodowanych

ptzez Wpuszczen ie ptzez dostawcę ścieków nieodpowiednich odpadów do sieci).

4.6. Dokonywanie odcięcia odbioru ścieków od dostawców na polecenie
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Zamawiającego.4.7. Montowanie blokad wypływu ścieków do sieci

kanalizacyj nej z ptzyłączy na Żądanie Zamawiaj ące go. 4. 8. Wymiana

elementódmateriałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z

Zamawiaj ącym lub na Żądanie ZamawiĄące go. 5 . P tzez awarie zamawiający

rozumie uszko dzenie rurociągów lub ur ządzeń kanalizacy jnych powo duj ących

lub mogących spowodowaó wypĘw ścieków, przerwę w odbiorze ścieków od

odbiorców lub przerwę w przesyle ścieków, jak też i inne zagtoŻenia.

Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciuprzyczyn i skutków

awarii. 6. INNE: 6.l Inne istotne waruŃi zamówienia: Do obowiązków

wykonawcy naleŻeó będzie także likwidacja (utylizaqa) ruĘtego sprzętu,

vrządzeń lub innego wyposażenia, po uzyskaniu wcześniej szej akceptacji

ZanawiĄącego otv sporządzenie protokołu z likwidacji. Utylizacja

następowaó będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6,2w ofercie

na|eĘ po daó cenę całkowiĘ wynik aj ącą z rcalrizacji zadartia z po działem na

poniższe rcdzaje oferowanych usług. Lp. opis todzajuusług Ilośó 1 Wymiana

obudowy (kluczy, śrub) zasuw, hydrantu, nawiertki 33 2 Wymianazasury 2 3

Wymiana hydrantu 25 4 Wymiana nawiertki 3 5 Podniesienie skrzynek zasuq

hydrantu 2 6 Awariaptzyłączawodociągowego t27 Awaria sieci

wodociągowej 3 8 Wymiana studni rewizyjnej -kanalizacyjnej 1 6.3 Podstawą

wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac wykonanych w danym

miesiącu, sporządzony przez Wykonawcę i podpisany ptzez ZałnavnĄącego. 7 .

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące

czynności w zakresie realizacjizamówienia tj.: prace w zakresie utrzymania i

bieżącej konserwacji, przeglądów i czyszczenia sieci kanalizacyjnĄ,prace w

zakresie utttymaniai bieżącej konserwacji, przeglądów i czyszczenia sieci

wodociągowej, usuwanie awarii jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w

przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu

przepisów kodeksu pracy. obowiązek ten dotyczy także podwykonawców -
wykonawcazobowiązany jest zawtzeć w kaŻdej umowie o podwykonawstwo

stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o

pracę osób wykonujących wskazane czynności. Wykonawca w dniu zawarcia

umowy ptzekaŻe Zamawiającemu oświadczenie potwierdzĄące zatrudnienie na
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umowę o pracę osób, które będą wykonywaó wskazane ptzezzamawiającego

czynno ści w zalae sie rca\izacji zamówieni a. Zamawiający na każdym etapie

realizacjiprzedmiotuumowymaprawoŻądaniaudowodnieniaptzez

Wykonawcę faktu zatrudnienia na umowę o pracę. Zanawiający moŻe

zvłtóció się o przeprowadzenie kontroli ptzezPaństwową Inspekcję Pracy w

sytuacji, gdy poweŹmie wątpliwośó co do sposobu zatrudniania osób

wykonujących Ww usługi. Powyzsze obowiązuje również w przypadku

wykonania częścizamówieni a ptzezpodwykonawców. 8. Wspólny słownik

kodów CPV: 90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej 50513000_4 -

Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających

Miejscen w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt:7

W ogłoszeniu jest: 1. Formularz oferty, 2. oświadczenie z art. 25a ust. 1

ustawy Pzpl warunki udziału oraz dot. podstaw wykluczenia, 3.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (eżeli

dotyczy), 4. Pełnomocnictwa ( eżeli doĘ czy), 5. Pełnomocnictwo dla lidera

konsorcjum (eżeli doĘczy),6. Potwierdzenie wniesienia wadium. 7.

Kosztorys ofertowy (zaŁączniknr 8 do SIWZ)

W ogłoszeniu powinno być: 1. Formularz oferty, 2. oświadczenie z arLZla

ust. 1 ustawy Pzpl warunki udziału onz dot. podstaw wykluczenia, 3.

Zobowiązante podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (eŻeli

doĘ czy), 4. Pełnomocnictwa fieŻeli dotyczy), 5. Pełnomocnictwo dla lidera

konsorcj um ( eżeli doĘ czy), 6. Potwierdzenie wniesienia wadium.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt:5

W ogloszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treŚci niniejszej

umowy' wymagają aneksu sporządzonego zzachowaniem formy pisemnej

pod rygorem nieważ:ności. 2. Przewiduje się możliwośó zmiany umowy w

przypadku: l) zmianprzepisów prawa w zakresie mającym wpĘw na
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rcalizacjęprzedmiotuzamówienia;2)ptzedłuŻeniaprocedur

administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i

decyzji administracyjnych; 3) zmiany terminu wykonania zartówienia, z

uwagi na a) wysĘpienie siĘ wyższej lub innych okoliczności

niezaleŻnychodWykonawcyuniemozliwiającychzrea|izowanie

zamówienia w terminie ptzewidzianym umową or az 1r'Jróry ch Wykonawca

ptzy zachowaniu naleĘtej staranności nie był w stanie uniknąó lub

pt z.ewidzieó ; siłę vły Ższą naIeĘ rozumi eó j ako zdaruente zewnętzne

niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagĘm, niezaleime od woli

stron i działalności ludzkiej (w szczególności zaistnienie warunków

atmosferyc zny ch, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie

umowy),

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści

niniej szej umowy' wymagaj ą aneksu spotządzonego z zachowaniem

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się mozliwośó

zmiany umowy w przypadku: 1) zmian przepisów prawa w zakresie

mającymwpływnarca|izacjęprzedmiotuzamówienia;'Z)przedłrlŻenia

procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień,

postanowieni decyĄi administracyjnych; 3) zmiarry terminu wykonania

zamówieni ą zlwagina: a) wystąpienie siĘ wyzszej lub innych

okolicznoś ci nieza|eżmych od Wykonawcy uniemozliwiających

zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową oraz

których Wykonawcaprzy zachowaniu należytej staranności nie był w

stanie uniknąó lub przewidzieć; siłęwyŻsząnaleĘ rozumieó jako

zdatzenie zewnętzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym,

nieza|eźnę od woli stron i działalności ludzkiej (w szczególności

zaistnienie warunków atmosferyczłty ch, terenowych lub wodnych

utrudniających wykonanie umowy), 3. Zmiany naleŹnego Wykonawcy

wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych i/lub nieobjętych

przedmiotem zamówienia a niezbędnych do jego rcalizacji, ustalona

będzie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte

zostanąceny jednostkowe z kosztorysów, o których mowa w $ 4 ust. 2 pkt

4 umowyo a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego

hĘs ://bzp.uzp .gov.pU ZP 406 lPreview l l 4'1 7 26a9 -22'I 4_4ab0-bd25...
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pt7śz ZarnawiĄące go obmiaru' 2) jeŻeli roboty nie występowały w

kosztorysie, a są niezbędne do rczliczeniarobót o których mowa w ust.

3, podstawą kalkulacji będą: a) dane wyjściowe do kosztorysowania z

kosztorysu w zakresie kosztów robocizny, narzutu, kosztów pośrednich

i zysku, b) ceny materiałów i sprzętu nie będą vłyższe niz średnie ceny

publikowan e przez kwartalnik SEKOCENBUD (aktualny na czas ich

wbudowania i wykorzystania) c) nakłady robocizny i nakłady tzeczowę

_ zkata\ogów (KNR lub KNNR) , a dlarobót specjalistycznych wedfug

kalkulacjiwłasnej,potwierdzotejptzezZamawiĄącego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt:8

W ogłoszeniu jest: okres, w którym realizowane będzie zamówienie

lub okręs na który zostałazavłafiarrmowa ramowa lub okres, na który

został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 1 2

W ogłoszeniu powinno byó: okres, w którym realizowane będzie

zamówienie lub okres na który zostałazawartaumowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data

zakoirczenia:3 t .t2.20Żt t.
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