
Mirosławiec, dnia 21.03.2011r 

 
ZAWIADOMIENIE 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Mirosławiec : 
http://www.bip.miroslawiec.pl   
 
Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz 
budowa przewodu tłocznego  ścieków wraz z przepompownią  

w Mirosławcu Górnym 
 
Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  74301 - 2011 z dnia 
07.03.2011r 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Zmienia się : 
1. Użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach 
określenia „Inspektor Nadzoru” zastępuje się określeniami „Nadzór 
Inwestorski” 
2. W rozdziale VI : 

1) pkt. 1 ppkt. 5 lit. b i c otrzymują brzmienie : 
b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 2 mln złotych na wszystkie zdarzenia, z tym że suma gwarancyjna 
na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 500.000 złotych, 

c)   osiągnęli w okresie ostatnich trzech lat obrachunkowych przychody netto ze 
sprzedaży w wysokości min. 7 mln zł średniorocznie, 

2) skreśla się pkt. 2 w całości. 
3. W rozdziale VII : 

1) w pkt. 1 ppkt. 1.2 poz. 4 otrzymuje brzmienie : 
4) oświadczenie na temat narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych 
niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami; 

2) w pkt. 1 ppkt. 1.2 dodaje się kolejną poz. 10 o treści : 
10) oświadczenie wykonawcy, że przed podpisaniem umowy na realizację 

zamówienia dokona ubezpieczenia przedmiotu umowy z tytułu 
odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej na sumę gwarancyjną w 
wysokości zawartego kontraktu brutto z tym, że : 
a) suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 2 mln,  
b) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez podlimitu,  
c) OC za szkody w środowisku z podlimitem nie niższym niż 1,0 mln zł,  
d) maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego – do 10 % 

szkody.  
3) w pkt. 1 skreśla się ppkt. 1.3 i 1.4 w całości. 

http://www.bip.miroslawiec.pl/


4. W załączniku Nr 1 w pkt. 4 „oświadczenia wykonawcy” po ppkt. 3 dodaje się 
kolejny ppkt. 4 o treści : 
4) oświadczam, że przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia 

dokonam ubezpieczenia przedmiotu umowy z tytułu odpowiedzialności 
deliktowej i kontraktowej na sumę gwarancyjną w wysokości zawartego 
kontraktu bruttoz tym, że : 
a) suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 2 mln,  
b) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez podlimitu,  
c) OC za szkody w środowisku z podlimitem nie niższym niż 1,0 mln zł,  
d) maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego – do 10 % 
szkody.  

5. W załączniku Nr 7 „Wzór umowy” w § 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie : 
11. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży polisę lub inny dokument 
ubezpieczeniowy, potwierdzający, że wykonywanie przedmiotu umowy jest 
ubezpieczone od odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej na sumę nie 
mniejszą niż wartość brutto kontraktu, z zachowaniem następujących warunków : 
a) suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 2 mln,  
b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez 

podlimitu,  
c) odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku z podlimitem nie niższym niż 

1,0 mln zł, 
d) maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego – do 10 % 

szkody.  
Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 
 

Dyrektor  
    Zakładu Energetyki Cieplnej  

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o 
      p. Roman Stefaniak 

 


