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Gmina Nisko          Nisko, dnia 22.09.2014 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

 

ZP.271.47.5.2014  

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Wykonanie dokumentacji  niezbędnej do likwidacji stref ochrony wody dla ujęcia wody 

zlokalizowanego w miejscowości Nisko oraz uzyskanie decyzji wydanych przez właściwe  

organy administracyjne”. 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (w dalszej treści SIWZ), wzoru umowy oraz treści ogłoszenia 

w następującym zakresie: 

 

1. W pkt 3 SIWZ pod nazwą OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1) w ppkt.3.1: wykreśla się w pkt.1 ppkt.1) i 2)  o treści: 

„1) sporządzenie nowej dokumentacji hydrogeologicznej lub uzupełnienie istniejącej, 

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o  przyjęciu (zatwierdzeniu) 

uaktualnionej dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia przez właściwy organ administracji 

geologicznej,”. 
Podpunkty 3),4),5) i 6)  otrzymują numerację: 1), 2), 3) i 4). 

 

2) w ppkt.3.1: wykreśla się w pkt. 2 ppkt.1), 2) i 3) o treści: 

„1) Sprawdzenie, przeanalizowanie, a w razie konieczności uzupełnienie i uzgodnienie 

z właściwym organem administracyjnym posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 

hydrogeologicznej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, 

względnie wykonanie nowej dokumentacji i jej uzgodnienie. W/w uzupełnienie (wykonanie) 

dokumentacji winno być sporządzone w wymaganej ilości egzemplarzy (urzędy + 2 

egzemplarze dla Zamawiającego). 

2) Przedmiotowa dokumentacja powinna spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596 z późn. zm.). 

3) Przedłożenie w imieniu Zamawiającego wszelkiej niezbędnej dokumentacji 

hydrogeologicznej wraz z niezbędnymi załącznikami w celu jej przyjęcia (zatwierdzenia) 

przez właściwy organ administracji geologicznej oraz w razie konieczności uzupełnienie.” 
Podpunkty 4), 5), 6), 7), 8), 9),10) i 11) otrzymują numerację: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8). 
 
W związku z powyższym ppkt.3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do 

likwidacji stref ochrony wody dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nisko 

oraz uzyskanie decyzji wydanych przez właściwe  organy administracyjne”. 

 

Wspólny Słownik Zamówień:  

71800000-6 Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów 
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90710000-7 Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę 

budowlaną 

90721000-7 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska 

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji  niezbędnej do likwidacji stref 

ochrony wody dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nisko oraz uzyskanie 

decyzji wydanych przez właściwe  organy administracyjne”. 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref ochronnych  pośredniej 

i bezpośredniej dla ujęcia wody ( 4 studnie) w miejscowości  Nisko w związku z 

zaprzestaniem eksploatacji ujęcia: 

1) sporządzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji i przygotowanie wniosku na likwidację 

stref ochronnych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy oraz procedury 

wymagane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwanym dalej 

„RZGW” – w terminie do 15 stycznia 2015 r. i przedstawienie ich w tym terminie do 

akceptacji Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego, 

2) złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wniosku na likwidację stref w terminie do 

30 stycznia 2015 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i 

reprezentowanie Zamawiającego w tym postępowaniu, 

3) w razie konieczności zgłaszanej przez właściwy urząd, w tym RZGW, uzupełnienie w 

imieniu Zamawiającego w/w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez ten urząd, 

4) doprowadzenie do uzyskania rozstrzygnięcia RZGW w przedmiocie likwidacji stref 

ochronnych. 

2. Do zadań wykonawcy należy: 

1) Sporządzenie oraz przedłożenie w imieniu zamawiającego do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosku wraz z załącznikami w celu likwidacji stref 

bezpośredniej i pośredniej dla  ujęcia wody opisanego w ust. 1 - zgodnie z wymogami 

RZGW w Krakowie, a razie konieczności niezwłocznego uzupełnienia brakującej  

dokumentacji do w/w wniosku. 

2) Wniosek w celu likwidacji stref ochronnych powinien zawierać wszystkie wymagane 

przez przepisy prawa i RZGW w Krakowie dokumenty, uzgodnienia i aktualne dane- 

szczegóły zawarte  w załączniku nr 4 do SIWZ. 

3) W trakcie opracowywania wniosku Wykonawca obowiązany jest do dokonywania 

z Zamawiającym roboczych uzgodnień szczegółów przyjętych założeń i rozwiązań. 

4) Wykonawca celem złożenia kompletnego wniosku na własny koszt pozyska wszystkie 

niezbędne dokumenty w tym mapy, wypisy i wyrysy z map. 

5) Przeprowadzenie postępowania o  likwidację stref ochronnych według procedury 

określonej przez RZGW w Krakowie i reprezentowanie Zamawiającego w tym 

postępowaniu. 

6) Sporządzoną dokumentację wraz z uzgodnieniami, decyzjami, wnioskami itd. 

przedłożoną do wszystkich urzędów, której celem było wykonanie przedmiotu 

zamówienia należy sporządzić dodatkowo w wersji elektronicznej i dostarczyć 

Zamawiającemu.  

7) Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kopii wszelkich innych dokumentów, 

wniosków, pism urzędów wydanych w toku realizacji przedmiotu umowy. 

8) Po wykonaniu przedmiotu umowy – wydanie Zamawiającemu oryginałów wszystkich 

dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym wniosków, wystąpień, 

decyzji itp. 

II. W zakresie podwykonawstwa zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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2. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 29 września 2014 r. 

(godzina złożenia i otwarcia ofert pozostaje bez zmian) i w pkt 11 OPIS SPOSOBU 

PRZYGOTOWANIA OFERT oraz w pkt 12 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT zmianie ulegają podpunkty: 

 

1)  ppkt 11.9 otrzymuje brzemiennie: 

„Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego 

oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: „Wykonanie dokumentacji  niezbędnej do 

likwidacji stref ochrony wody dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nisko oraz 

uzyskanie decyzji wydanych przez właściwe  organy administracyjne” „NIE OTWIERAĆ 

przed: 2014-09-29  godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres 

Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu 

po terminie”. 

 

2) w pkt 12.1 otrzymuje brzemiennie: 

„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 7 (biuro obsługi klienta) do dnia 

2014-09-29 do godz. 10:30.” 

3) w pkt 12.3 otrzymuje brzemiennie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2014-09-29 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój                     

nr 20.” 

 

3. W związku z wprowadzonymi zmiana w SIWZ zmianie ulegają zapisy treści wzoru umowy . 

     1) § 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie : 

„Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref ochronnych  pośredniej 

i bezpośredniej dla ujęcia wody ( 4 studnie) w miejscowości  Nisko w związku z 

zaprzestaniem eksploatacji ujęcia: 

1)  sporządzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji i przygotowanie wniosku na likwidację stref 

ochronnych w oparciu o aktualnie obowiązujące  przepisy  oraz procedury wymagane przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,  zwanym dalej „RZGW” – w terminie do 

15 stycznia 2015 r. i przedstawienie ich w tym terminie do akceptacji Zamawiającemu w 

siedzibie Zamawiającego, 

2)  złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wniosku na likwidację stref w terminie do 30 

stycznia 2015 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Krakowie i reprezentowanie 

Zamawiającego w tym postępowaniu, 

3)  w razie konieczności zgłaszanej przez właściwy urząd, w tym RZGW, uzupełnienie w imieniu 

Zamawiającego w/w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez ten urząd, 

4)   doprowadzenie do uzyskania rozstrzygnięcia RZGW w przedmiocie likwidacji  stref 

       ochronnych 

2. Do zadań wykonawcy należy: 

1) Sporządzenie oraz przedłożenie w imieniu zamawiającego do Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie wniosku wraz z załącznikami w celu likwidacji stref bezpośredniej 

i pośredniej dla  ujęcia wody opisanego w ust. 1  - zgodnie z wymogami RZGW w Krakowie, a 

razie konieczności niezwłocznego uzupełnienia brakującej  dokumentacji do w/w wniosku. 

2) Wniosek w celu likwidacji stref ochronnych powinien zawierać wszystkie wymagane przez 

przepisy prawa i RZGW w Krakowie dokumenty, uzgodnienia i aktualne dane- szczegóły 

zawarte  w załączniku nr 4 do SIWZ. 

3) W trakcie opracowywania wniosku Wykonawca obowiązany jest do dokonywania 

z Zamawiającym roboczych uzgodnień szczegółów przyjętych założeń i rozwiązań. 
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4) Wykonawca celem złożenia kompletnego wniosku na własny koszt pozyska wszystkie niezbędne 

dokumenty w tym mapy, wypisy i wyrysy z map. 

5) Przeprowadzenie postępowania o  likwidację stref ochronnych według procedury określonej 

przez RZGW w Krakowie i reprezentowanie Zamawiającego w tym postępowaniu. 

6) Sporządzoną dokumentację wraz z uzgodnieniami, decyzjami, wnioskami itd. przedłożoną do 

wszystkich urzędów, której celem było wykonanie przedmiotu zamówienia należy sporządzić 

dodatkowo w wersji elektronicznej i dostarczyć Zamawiającemu.  

7) Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kopii wszelkich innych dokumentów, wniosków, pism 

urzędów wydanych w toku realizacji przedmiotu umowy. 

8) Po wykonaniu przedmiotu umowy – wydanie Zamawiającemu oryginałów wszystkich 

dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym wniosków, wystąpień, decyzji 

itp.” 

 

   2) § 6 ust.1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie : 

    „ 1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia: 29.05.2015 r., z zastrzeżeniem 

terminów przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt. 1) i 2) .” 

 

   3)  § 7 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy  otrzymuje brzmienie: 

„1) Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji będącej przedmiotem umowy i wniosku 

na likwidację stref ochronnych – zgodnie z   § 2 ust.1 pkt 1) - w wysokości   0,5 % wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia,” 

 

   4)  § 7 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: : 

„2) za zwłokę w złożeniu wniosku o likwidację  strefy ochronnej do RZGW w Krakowie  - zgodnie z § 

2 ust.1 pkt 2) -  w wysokości   0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

lecz nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia.” 

  

Ponadto, Zamawiający załącza do istniejącej SIWZ wzór umowy po zmianach oraz zamieszcza 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

BURMISTRZ  

mgr Julian Ozimek 


