
   
 

 

CRiS. 271.1.2018                                Jasło, dnia 17.12.2018 r. 

 

 

Modyfikacja SIWZ nr 1 

Dotyczy: kompleksowa dostawa profesjonalnej chemii basenowej do sześciu pływalni objętych 
porozumieniem o współpracy. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SIWZ i załączników 
do SIWZ następująco:  
 
A 
Było: 
 
Dział III Opis przedmiotu zamówienia 
 
VI: Dostawa profesjonalnej chemii basenowej do MOSiR w Jaśle  

Nazwa placówki 
 

Lp. 
Przedmiot zamówienia Ilość 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

w Jaśle 

1 
 

Płynny regulator pH 
 

800 kg 

2 
 

Środek koagulacyjny 
 

700 kg 

3 
Preparat chlorowy do dezynfekcji wody 

basenowej  
   12.000 kg 

4 
 

 
Środek glonobójczy 

 
300 kg 

 
Powinno być:  
VI: Dostawa profesjonalnej chemii basenowej do MOSiR w Jaśle 

Nazwa placówki 
 

Lp. 
Przedmiot zamówienia Ilość 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

w Jaśle 

1 
 

Płynny regulator pH (stężenie min. 49%) 
 

300 kg 

2 
Płynny regulator pH (stężenie min. 96%) 

 
800 kg 

3 
 

Środek koagulacyjny - płynny 
 

300 kg 

4 Środek koagulacyjny - granulat 700 kg 



 

5 
Preparat chlorowy do dezynfekcji wody 

basenowej  
   12.000 kg 

6 
 

 
Środek glonobójczy 

 
300 kg 

 
B 
Dział IX Warunki udziału w postępowaniu. Ust. 2 pkt 2) lit. c) 
Było: 
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
Jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywali lub wykonują co najmniej dwie 
dostawy odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia (dostawa chemii basenowej) o 
wartości nie mniejszej niż 140 000,00 PLN brutto każda, wraz z potwierdzeniem, że dostawy te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki 
cywilne) wymóg,  o którym mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego działu powinien spełniać każdy 
z wykonawców. 
 
Powinno być: 
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

Jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywali lub wykonują co najmniej dwie 

dostawy odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia (dostawa chemii basenowej) o 

wartości nie mniejszej niż 140 000,00 PLN brutto każda, wraz z potwierdzeniem, że dostawy te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki 
cywilne) wymóg,  o którym mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego działu powinien spełniać każdy 
z wykonawców. 
 
 
C 
Było: 

Dział XI: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, ust. 2 pkt. 2.1 

 

Potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  

Wykaz dostaw realizowanych/zrealizowanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 



jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały zrealizowane/są realizowane, 

sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,  

z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały zrealizowane/są 

realizowane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były/są 

realizowane,  

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

 

Powinno być:  

Potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

D 
Było:  
 
Dział XV: Opis sposobu przygotowania ofert: ust. 1 pkt 7 lit. d)  
 

 
Powinno być:  

„Przetarg nieograniczony –   kompleksowa dostawa profesjonalnej chemii basenowej do 

sześciu pływalni objętych porozumieniem o współpracy 

- nie otwierać przed 24.12.2018 r. godz. 0900 

 z dodatkowym opisem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY”.  

„Przetarg nieograniczony –   kompleksowa dostawa profesjonalnej chemii basenowej do 

sześciu pływalni objętych porozumieniem o współpracy 

- nie otwierać przed 27.12.2018 r. godz. 0900 

 z dodatkowym opisem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY”.  



 
 
E 

Dział XV: Opis sposobu przygotowania ofert: ust. 5 

Było: 

 
Powinno być:  

 
F 
Dział XV Miejsce i termin składania ofert. ust. 1: 
 Było: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Sanoku; ul. Królowej Bony 4; 35-800 Sanok (pokój nr 1 - Sekretariat), w terminie do dnia 

24.12.2018 r. do godziny 08.30. 

Powinno być: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Sanoku; ul. Królowej Bony 4; 35-800 Sanok (pokój nr 1 - Sekretariat), w terminie do dnia 

27.12.2018 r. do godziny 08.30. 

 
G 
Dział XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 6 
 
Było:  

6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 24.12.2018r. o godz. 0900 w swojej siedzibie  

(pokój nr 1 – Sala konferencyjna). 

Powinno być: 

6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 27.12.2018r. o godz. 0900 w swojej siedzibie  

(pokój nr 1 – Sala konferencyjna). 

 
H 

Zmianie ulega załącznik nr 1A – formularz cenowy. 

Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 1A – Formularz cenowy. 

„Przetarg nieograniczony –   kompleksowa dostawa profesjonalnej chemii basenowej do 

sześciu pływalni objętych porozumieniem o współpracy 

- nie otwierać przed 24.12.2018 r. godz. 0900 

 

„Przetarg nieograniczony –   kompleksowa dostawa profesjonalnej chemii basenowej do 

sześciu pływalni objętych porozumieniem o współpracy 

- nie otwierać przed 27.12.2018 r. godz. 0900 

 



 

 

I 

Zmianie ulega załącznik nr 5– Wykaz dostaw. 

Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 5 – Wykaz dostaw. 

 

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


