
Wałbrzych, dnia 29.08.2022r. 

  

 
ZMIANA TREŚCI DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 

 
Informujemy o dokonaniu następujących zmian w dokumentacji przetargowej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej”: 
 

POPRZEDNIO: PO ZMIANACH: 
Rozdz. IV SWZ 

1. Umowy na realizację poszczególnych zadań 
obowiązywać będą w terminach:  

1) Zadanie nr 1: „Zasuwy i obudowy o średnicy DN40 
do DN 500, zasuwy i obejmy do nawiercania, 
hydranty, łączniki  i armatura żeliwna ” – 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 
wcześniejszego wyczerpania całości 
wynagrodzenia umownego; 

2) Zadanie nr 2: „Rury PE” - 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy lub do wcześniejszego 
wyczerpania całości wynagrodzenia umownego; 

3) Zadanie nr 3: „Kształtki elektrooporowe PE, 
kształtki zaciskowe, rury PVC, studnie PVC, 
armatura żeliwna pozostała i opaski naprawcze” - 
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 
wcześniejszego wyczerpania całości 
wynagrodzenia umownego; 

Zadanie nr 4: „Rury stalowe, żeliwne, łączniki do rur i 
zawory” - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 
wcześniejszego wyczerpania całości wynagrodzenia 
umownego;. 

Rozdz. IV SWZ 
1. Umowy na realizację poszczególnych zadań 

obowiązywać będą w terminach:  
1) Zadanie nr 1: „Zasuwy i obudowy  

o średnicy DN40 do DN 500, zasuwy  
i obejmy do nawiercania, hydranty, łączniki  i 
armatura żeliwna ” – 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy lub do wcześniejszego 
wyczerpania całości wynagrodzenia umownego; 

2) Zadanie nr 2: „Rury PE” - 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy lub do wcześniejszego 
wyczerpania całości wynagrodzenia umownego; 

3) Zadanie nr 3: „Kształtki elektrooporowe PE, 
kształtki zaciskowe, rury PVC, studnie PVC, 
armatura żeliwna pozostała i opaski naprawcze” - 
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 
wcześniejszego wyczerpania całości 
wynagrodzenia umownego; 

4) Zadanie nr 4: „Rury stalowe, żeliwne, łączniki do 
rur i zawory” - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
lub do wcześniejszego wyczerpania całości 
wynagrodzenia umownego;. 
 

Rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) SWZ 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 
wykonawca wykaże, że wykonuje lub zrealizował 
(zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie co najmniej jedną dostawę armatury 
wodno-kanalizacyjnej o wartości nie niższej niż 
300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 
00/100) brutto. 

UWAGA:  
W przypadku dostaw, których wartość została 
wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy 
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy 
zastosowaniu średniego kursu walut NBP dla danej 
waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia (za datę wszczęcia postępowania 
Zamawiający uznaje datę umieszczenia dokumentacji 
przetargowej na swojej stronie internetowej). Jeżeli 
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 
należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed 
wszczęciem postępowania. 

Rozdz. VI ust.1 pkt. 4) SWZ 

4) zdolności technicznej lub zawodowej : 

zamawiający nie stawia warunku  

w powyższym zakresie; 



Rozdz. VII  ust.7 pkt.1) SWZ 
7. Wykonawca, o którym mowa w ust. 6 będzie 

obowiązany przedstawić zamawiającemu 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wykaz dostaw (Załącznik nr 7 do SWZ) 
wykonywanych lub wykonanych nie wcześniej 
niż w okresie 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem: 

− przedmiotu, 

− dat wykonania, 

− wartości, 

− i podmiotów, na rzecz których dostawy te 
zostały wykonane należycie, z załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa są: 

− referencje, 

− bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy,  
a w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych nadal wykonywanych: 

− referencje, 

− bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

UWAGA: 
Jeżeli wykonawca powołuje się na zdolności w 
realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi 
wykonawcami informacje, o których mowa wyżej 
dotyczą dostaw faktycznie przez niego 
wykonanych. 

 

Rozdz. VII ust. 7 pkt.1) 
Wykreślono zapis. 

 
W konsekwencji do powyższych zmian wprowadza się również odpowiednie zmiany  

w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający umieszcza dokumentacje przetargową po zmianach na 
własnej stronie internetowej. 

 
PODSTAWA PRAWNA:  
art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129, wraz z późniejszymi zmianami): 
 

W konsekwencji do wprowadzonych zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert  z 

13.09.2022 r. godz. 930  na 15.09.2022r. godz. 930. ( otwarcie ofert z dnia 13.09.2022 r. 1030  zostaje 

przesunięty na 15.09.2022r. godz. 1030). 

 

 

 



W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonał poniższej zmiany : 

 

POPRZEDNIO : PO ZMIANIE: 

Rozdz. X ust. 1 SWZ 
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert, 
przez okres 90 dni, tj. do dnia 11.12.2022 r. 

Rozdz. X ust. 1 SWZ 
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert, 
przez okres 90 dni, tj. do dnia 13.12.2022 r. 

  
  PODSTAWA PRAWNA: 

  art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1129, wraz z późniejszymi zmianami): 

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. 

  art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1129, wraz z późniejszymi zmianami): 

6. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ 

 i przygotowanie oferty. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się. 

              
    

             
    

 


