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ZMIANA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE  

PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO 
 

Budowa drogi gminnej Nr 160522W w miejscowości Pabierowice Gmina Grójec 
Przedmiot zamówienia: 

 
 Zgodnie z art.38 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Gmina Grójec przedstawia zmianę 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą realizacji zadania: 
 

• W zawartości ofert (XI)  pkt 1.1 , ppkt 1) w dotychczasowym brzmieniu jest: 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 
- poświadczenia 
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  
  Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
 
W zawartości ofert (XI)  pkt 1.1 , ppkt 1) w nowym brzmieniu winno być: 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 
- poświadczenia 
- inne dokumenty np. referencje, protokoły odbioru 
 

• W zawartości ofert (XI) pkt 1.5 w dotychczasowym brzmieniu jest: 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa  w art. 22 ust.1, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp.: 
 
W zawartości ofert (XI) pkt 1.5 w nowym  brzmieniu winno być: 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa  w art. 22 ust.1 pkt 4, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp.: 
 

• We wzorze umowy (zał. Nr8) § 4 pkt 3 ma brzmienie: 
 

3. Warunkiem końcowego odbioru robót jest złożenie dokumentacji powykonawczej 
zawierającej kosztorys powykonawczy sprawdzony przez osoby uprawnione, uzupełniony 
dziennik budowy, dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w 4 
egzemplarzach, protokół odbioru stałej organizacji ruchu, wszelkich atestów i kart 
katalogowych na wbudowane materiały, dokumentacja powykonawcza z ewentualnymi 
naniesionymi zmianami i szkicem powykonawczym ( karty katalogowe zamontowanych 
urządzeń i armatury, z charakterystyką techniczną i wymiarami, rodzaju materiałów, spadków, 
) wraz z dokumentacją z dokonanego kamerowania i raportu oceny wykonania sieci 
kanalizacyjnych. Instrukcje obsługi (odrębnie dla branż i ogólna) pompowni i dokumentacja 
dostarczonej szafy sterowniczej  Dla studni kanalizacyjnych dodatkowo określić luz na 
osiadanie płyty pokrywowej i wysokość kominka nad płytą przykrywową. Dokumenty mają 
być zaakceptowane przez przedstawiciela użytkownika sieci. Dokumentacja ma być 
dostarczona w 2 egzemplarzach.  
 

We wzorze umowy (zał. Nr8) § 4 pkt 3 winien brzmieć: 
 



    3.     Zapłata wynagrodzenia  należnego w częściach nastąpi na podstawie 
harmonogramu   rzeczowo-finansowego, który stanowi integralną część umowy. 
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