Kościan, 18 stycznia 2017 r.
Nr sprawy 3/ZP/JRP/2016

Ogłoszenie o zmianie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan
w miejscowości Kiełczewo.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz.2164 ze zm.) ulega zmianie treść SIWZ, a dokonaną zmianę treści SIWZ
udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego.
1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) – TOM I
Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób, w celu spełnienia art. 29 ust. 3a Uzp
Było:
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą co najmniej następujące osoby i są one
zatrudnione na podstawie umowy o pracę:
Po zmianie jest:
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą co najmniej osoby, pełniące poniższe
funkcje i są / będą (niepotrzebne skreślić) zatrudnione na podstawie umowy o
pracę:
Tabela
Było:
Kolumna Imię i nazwisko
Kolumna Okres obowiązywania umowy
Po zmianie jest:
Kolumna Imię i nazwisko – usunięto
Kolumna Ilość osób
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2. Wzór umowy – TOM II
• § 5 Obowiązki i prawa Wykonawcy, I. Warunki ogólne
Zostaje usunięty pkt. 17.
Było:
Wykonanie dokumentacji szczegółowej wykonawczej (rysunków) w przypadku
braku szczegółów rozwiązań w przekazanej dokumentacji projektowej. Wykonana
dokumentacja wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zamawiającego.
Po zmianie jest:
Wykonanie dokumentacji szczegółowej wykonawczej (rysunków) w przypadku
braku szczegółów rozwiązań w przekazanej dokumentacji projektowej. Wykonana
dokumentacja wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zamawiającego.
•

§ 25 ust. 3 pkt. b) i c) zmiana dotyczy zastąpienia słowa „zwłoki” na „opóźnienie”:
Było:
b) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki (przyjęto termin zakończenia robót
określono w § 15 ust. 2b niniejszej umowy),
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości
0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
Po zmianie jest:
b) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia (przyjęto termin zakończenia
robót określono w § 15 ust. 2b niniejszej umowy),
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości
0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,

Kierownik Zamawiającego
/-/ Agata Majorek
Prokurent
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Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób, w celu spełnienia art. 29 ust. 3a Uzp
Na: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” dla Miasta Kościana
zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan w miejscowości Kiełczewo
3/ZP/JRP/2016

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1. ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
64 – 000 Kościan
2. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA:
L.p
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)/Podwykonawca

Adres(y)
Wykonawcy(ów)/
Podwykonawca

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą co najmniej osoby, pełniące poniższe funkcje i są /
będą (niepotrzebne skreślić) zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

L.p.

Funkcja

1

operator koparki

2

kierowca wywrotki

3.1

instalator

3.2

instalator

3.3

instalator

Podstawa Wykonawcy
do dysponowania
daną osobą

Ilość osób

Umowa o pracę w
pełnym wymiarze czasu
pracy zgodnie z art. 22
§ 1 Kodeksu pracy

UWAGA – WYKONAWCA wypełnia tylko kolumny: „Ilość osób”.
Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizacje przedmiotu zamówienia,
przedstawi zamawiającemu zanonimizowane umowy o prace ww. osób.
PODPIS(Y):
L.p

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy (ów)
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