
Radomsko, 12.05.2014 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nr sprawy: BZP  147082-2014

Dotyczy: postępowania przetargowego  na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji 
Radomsko Kontrakt 2 Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, 
Pasieczna, Przemysłowa, Ziołowa Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. 
Siemiradzkiego, Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska ”

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

I.  Działając  na podstawie art. 38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj.  Dz.U.  z  09.08.2013  r.,  poz.  907  ze  zm.),  Zamawiający  informuje,  że  dokonuje  modyfikacji  treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na zmianie treści:

1) w rozdziale 3 (Opis przedmiotu zamówienia) pkt. 4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane 
w dokumentacji projektowej w postaci materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem zapewnienia 
parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i technicznym niż określone w dokumentacji. 
Wskazane w dokumentach parametry należy przyjąć jako przykładowe parametry minimalne  oczekiwane i 
zalecane przez Zamawiającego, które służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i są tylko używane jako 
podstawa do wyliczeń, obliczeń. 
Do oceny równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę:

 typ urządzeń i materiałów, których dotyczy odstępstwo,
 szczegółową charakterystykę urządzeń i materiałów, ich parametry techniczne i eksploatacyjne 
 dane zawarte w kartach katalogowych lub innych dokumentach zawierające parametry oferowanych 

materiałów  i  urządzeń  (wystawione  przez  producenta  materiału  lub  urządzenia),  a  dla  urządzeń 
montowanych  z  oddzielnych  elementów  również  zawarte  w  kartach  katalogowych  istotnych 
elementów.

2) w rozdziale 11 SIWZ (Opis sposobu przygotowywania ofert) pkt. 11.9 A. otrzymuje brzmienie:
A. Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować i opisać według wzoru:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
Spółka z o.o. 

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

Oferta w postępowaniu na: „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” 
Nie otwierać przed dniem 16.05.2014 r., godz. 13.10.



3) w rozdziale 13 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt. 13.1 otrzymuje brzmienie:

13.1  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  w  sekretariacie  Przedsiębiorstwa  Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2014 r., do godz.
13.00.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

4) w rozdziale 13 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt. 13.2 otrzymuje brzmienie:

13.2 Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  16.05.2014 r.,  o  godz.  13.10 w siedzibie  Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85 – pokój numer 106. 

 
II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi jej 
integralną część. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

    P R E Z E S
Zarządu Spółki
         / — /
Wiesław Kamiński


