
Garbatka-Letnisko, dnia 23 października 2013 roku 

 

RIB.IZP.271.1.15.2013 

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający zawiadamiam, o zmianie – modyfikacji treści - specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z treścią  

w niżej określonym zakresie:  

I. W Rozdziale VI – Przedmiot zamówienia w poz. 2.1.7. dotychczasową treść zastępuje 

się następującą treścią: „Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnych 

wyników badań fizykochemicznych przed i za filtrem tak, aby woda nie przekroczyła 

określonych norm, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. Nr 61, poz. 417 ze zm.). Badania zostaną zlecone przez Wykonawcę i na jego koszt 

w Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej”. 

II. W Rozdz. VI „Przedmiot zamówienia” w poz. 3 dotychczasową treść zastępuje  

się następującą treścią: „Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji i rękojmi 

na zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia” 

III. W Załączniku Nr 6 do SIWZ – Projekt umowy w §9 ust. 1 dotychczasową treść 

zastępuje się następującą treścią: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  

i rękojmi na zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy. 

IV. W Rozdz. VI „Przedmiot zamówienia” w poz. 2.1.4. dotychczasową treść zastępuje 

się następującą treścią: „Demontaż oraz wymiana wszystkich dysz filtracyjnych 

znajdujących się wewnątrz odżelaziaczy (zamontowanych w pokrywach dennych)” 

V. W Rozdz. VI „Przedmiot zamówienia” dodaje się ppkt 2.1.13.  

o następującej treści: „Wymiana uszczelnień włazów i pokryw” 

VI. W Załączniku Nr 6 do SIWZ – Projekt umowy § 1 ust. 2 ppkt 2.1. dotychczasową 

treść zastępuje się następującą treścią: 

„2.1. Wymianę złóż w sześciu zbiornikach filtracyjnych o średnicy 1800 mm tj. 

m.in.: 

2.1.1. Demontaż pokrywy i włazów w odżelaziaczach 

2.1.2. Wybranie zużytego złoża filtracyjnego w sześciu odżelaziaczach 

2.1.3.Oczyszczenie wewnątrz sześciu odżelaziaczy 

2.1.4. Demontaż oraz wymiana wszystkich dysz filtracyjnych znajdujących się 

wewnątrz odżelaziaczy (zamontowanych w pokrywach dennych) 

2.1.5. Zasypanie nowym złożem filtracyjnym: 

Propozycja wypełnienia filtra: 

Wolna przestrzeń  500 mm                                                                                                                                

Piaski filtracyjne 1 000 mm                                                                                                                         

Podsypka żwirowa 300 mm  

Propozycja zasypu dla filtra o średnicy Ø = 1800 mm i powierzchni filtracyjnej 

2,5434 m². 

Piasek filtracyjny  0,71 – 1,25 mm      h=1000 mm            ilość 2543,4 l – ok. 3825 kg,                               

Żwir filtracyjny    2,00 – 3,15 mm       h=100mm               ilość 254,34 l – ok. 375  kg, 

Żwir filtracyjny    3,15 – 5,6 mm         h=100mm               ilość 254,34 l – ok. 375  kg,                      

Żwir filtracyjny     5,6 – 8,0 mm          h=100mm               ilość 254,34 l – ok. 375  kg. 



Łączna ilość złóż filtracyjnych dla sześciu filtrów: 

Złoża kwarcowe (piaski i żwirki filtracyjne): 29 700 kg 

2.1.6. Płukanie złoża 

2.1.7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnych wyników badań 

fizykochemicznych przed i za filtrem tak, aby woda nie przekroczyła określonych 

norm, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, 

poz. 417 ze zm.). Badania zostaną zlecone przez Wykonawcę i na jego koszt w 

Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.  

2.1.8. Sprawdzenie układu do napowietrzania i rozluźniania złoża sprężonym 

powietrzem 

2.1.9. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnych i sprężynowego powietrza  

po wykonanych czynnościach 

2.1.10. Sprawdzenie pracy sprężarki z agregatem pompowym 

2.1.11. Dokonanie rozruchu i przeprowadzenia próby w obecności personelu 

obsługującego SUW. 

2.1.12. Uprzątnięcie terenu prac 

2.1.13. Wymiana uszczelnień włazów i pokryw” 

VII. W Rozdziale XII SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert pkt 10 tiret 2 - 
dotychczasową treść zastępuje się następującą treścią: 

napisem: 

„Wymianę złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania wody”  

Znak sprawy: RIB.IZP.271.1.15.2013 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA 

OFERT 

28.10.2013r. godz. 12
05

 

VIII. W Rozdziale XIII SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt 2 
dotychczasową treść zastępuje się treścią: „Termin składania ofert upływa w dniu 

28.10.2013r. o godz. 12.00”. 

IX. W Rozdziale XIV SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt 2 
dotychczasową treść zastępuje się treścią: 

„Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie tj. Urząd Gminy Garbatka-Letnisko  

ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, pok. nr 12, w dniu  28.10.2013r.   

           o godz. 12
05

 

 

W związku z powyższą modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu 


