
 

 

 
 

 
                                                                                                           Bełchatów, 15.04.2011 r. 

 

Modyfikacja treści SIWZ 
                                                                                                            

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 09 – „Budowa 

instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”, w ramach projektu „Budowa i 

modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) informujemy, iż dokonaliśmy następujących modyfikacji treści SIWZ: 
 

1. Instrukcja dla Wykonawców strona 6 punkt 4.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia tabela: 

– pozycja 7 „słoneczna suszarnia osadów”, kolumna „Ogólny zakres robót” otrzymuje treść: 
„wykonanie kompletnego nowego obiektu obejmującego hale suszarnicze stanowiące 4 ciągi 

technologiczne o długości ok. 250 m każdy.” 

 

2. Instrukcja dla Wykonawców punkt 4.1. „Opis ogólny przedmiotu zamówienia”: 
zdanie: 

„Następnie osady zostaną poddane procesowi suszenia w ośmiu zaprojektowanych i 

wybudowanych przez Wykonawcę halach suszarniczych, po zakończeniu którego zawartość suchej 
masy winna wynosić nie mniej niż 90%.”  

otrzymuje treść: 

„Następnie osady zostaną poddane procesowi suszenia w halach suszarniczych stanowiących 

cztery ciągi technologiczne o długości ok. 250 m każdy, po zakończeniu którego zawartość suchej 
masy winna wynosić nie mniej niż 90%.”  

 

3.  Instrukcja dla Wykonawców pkt 8.1.1.  
    Treść dotychczasowa: 

„Wymagane jest wykazanie …… 

a) Minimum dwóch usług projektowych, w ramach których zaprojektowano suszarnie słoneczne 
osadów o przepustowości nie mniej niż 1 000 Mg osadów/rok z wykorzystaniem ogrzewanej 

posadzki; Realizowane na podstawie tych projektów inwestycje muszą być zakończone, tzn. 

obiekty winny być wybudowane i przekazane do eksploatacji; 

b) Minimum dwóch usług projektowych, w ramach których zaprojektowano instalację grzewczą z 
wykorzystaniem pomp ciepła o mocy cieplnej minimum 200 kW zasilających posadzki suszarni 

słonecznych osadów, dla których dolne źródło ciepła stanowią oczyszczone ścieki.; 

Realizowane na podstawie tych projektów inwestycje muszą być zakończone, tzn. obiekty 
winny być wybudowane i przekazane do eksploatacji; 

 

   Treść zmodyfikowana: 
„Wymagane jest wykazanie …… 

a) Minimum dwóch usług projektowych, w ramach których zaprojektowano suszarnie słoneczne 

osadów o przepustowości nie mniej niż 1 000 Mg osadów/rok.  

b) Minimum jednej usługi projektowej, w ramach której zaprojektowano instalację o mocy cieplnej 
minimum 200 kW , dla których źródło ciepła stanowią oczyszczone ścieki.;  

c) Minimum jednej usługi projektowej, w ramach której zaprojektowano ogrzewanie podłogowe 

na powierzchni min. 800 m
2
. 

 

4. Instrukcja dla Wykonawców pkt. 8.2 litera f) 

      Treść dotychczasowa: 

      „f) 2 osobami na stanowisko Projektanta branży wodno-kanalizacyjnej, posiadającymi: 
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i 

instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
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budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.  

 doświadczenie w wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert 
minimum dwóch usług projektowych, w ramach których  zaprojektowano suszarnie 

słoneczne osadów o przepustowości  nie mniej niż 1000Mg osadów/rok z wykorzystaniem 

ogrzewanej posadzki” 
Treść zmodyfikowana: 

„f)1 osobą na stanowisko projektanta branży ciepłowniczej, posiadającą: 

 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się 

przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.  
 doświadczenie w wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert 

minimum jednej usługi projektowej, w ramach której  zaprojektowano ogrzewanie 

podłogowe na powierzchni co najmniej 800 m
2
.” 

1 osobą na stanowisko projektanta branży ciepłowniczej, posiadającą: 

 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się 

przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.  

 doświadczenie w wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert 
minimum jednej usługi projektowej, w ramach której zaprojektowano instalację o mocy 

cieplnej minimum 200 kW , dla której źródło ciepła stanowią oczyszczone ścieki
 
.” 

- zdanie: 
„Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania wymagań 

przewidzianych dla obu stanowisk, w następujący sposób: 

 Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu) z Kierownikiem Budowy; 

Zamawiający nie wyraża zgody na jakiekolwiek inne łączenie funkcji i stanowisk.” 
otrzymuje treść: 

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania wymagań 

przewidzianych dla łączonych stanowisk, w następujący sposób: 
 Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu) z Kierownikiem Budowy; 

 Stanowiska projektantów. 

Zamawiający nie wyraża zgody na jakiekolwiek inne łączenie funkcji i stanowisk. 
 

5. Instrukcja dla Wykonawców pkt. 7 Termin wykonania zamówienia. 

- zdanie: 

„Od  daty  podpisania umowy z Wykonawcą do dnia odbioru końcowego – przejęcia przedmiotu 
umowy do eksploatacji, nie później niż do 31.10.2012 r. + 60 - miesięczny okres rękojmi i 

gwarancji, liczony od dnia odbioru końcowego.” 

otrzymuje treść: 
„Od  daty  podpisania umowy z Wykonawcą do dnia odbioru końcowego – przejęcia przedmiotu 

umowy do eksploatacji, nie później niż do 31.05.2013 r. + 60 - miesięczny okres rękojmi i 

gwarancji, liczony od dnia odbioru końcowego.” 
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