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        Opole 21.05.2019 

 

„Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. 
z.o.o” 

 
 
Informacja o modyfikacji dokumentu SIWZ  
 
Zamawiający informuje o modyfikacji dokumentu SIWZ na podstawie art.38 ust 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w następującym zakresie: 
 
 
I.  Na stronie 1 SIWZ  
 

Jest:  

Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. z.o.o., przy ul 

Koszalińskiej 2-18, ul. Koszalińskiej 20-36 oraz ul. Koszalińskiej 38-48 w Opolu 

 

Winno być: 

Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. z.o.o 

 

II. Na stronie 2 SIWZ 

 

Jest: 

Termin składania ofert 28.05.2019 r. godz. 12.00 

 

Winno być: 

Termin składania ofert 31.05.2019 r. godz. 12.00 

 

III. Na stronie 9 SIWZ 

 

Jest: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat:             Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Hallera 9A; 45-867 Opole 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Nr ZP-IV/2019 

„Przetarg – Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych”                  

 OTBS Sp. z.o.o., przy ul. Koszalińskiej 2-18, ul. Koszalińskiej 20-36 oraz ul. Koszalińskiej 38-48 w Opolu  

 

  NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

28.05.2019r. godz. 12.15 
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Winno być: 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat:             Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Hallera 9A; 45-867 Opole 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Nr ZP-IV/2019 

„Przetarg – Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych                  

 OTBS Sp. z.o.o.” 

 

  NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

31.05.2019 r. godz. 12.15 

 
IV. Na stronie 10 SIWZ 

 
Jest: 
 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Opolu przy ul. Hallera 9A, w sekretariacie w terminie do dnia 
28.05.2019 roku, godz. 12.00 
 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 28.05.2019 godz. 12.15 

 
Winno być:  
 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Opolu przy ul. Hallera 9A, w sekretariacie w terminie do dnia 
31.05.2019 roku, godz. 12.00 
 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 31.05.2019 godz. 12.15 

 
V. Na stronie 15 SIWZ – Oświadczenie wykonawcy 

 
Jest: 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na„ Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych 
OTBS Sp. z.o.o., przy ul Koszalińskiej 2-18, ul. Koszalińskiej 20-36 oraz ul. Koszalińskiej 38-48 w Opolu”, 
ZP-V/2019, oświadczam/my, że zgodnie z art. 25a ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.)  
 
Winno być:  
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na„ Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych 
OTBS Sp. z.o.o.”, ZP-V/2019, oświadczam/my, że zgodnie z art. 25a ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) 
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VI. Na stronie 17 SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 
 

Jest: 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych 
OTBS Sp. z.o.o., przy ul Koszalińskiej 2-18, ul. Koszalińskiej 20-36 oraz ul. Koszalińskiej 38-48 w Opolu”, 
ZPV/2019Nr ZP-I/2019, oświadczam/my, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, tj. nie znajduję/emy się w gronie: 

 
Winno być: 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych 
OTBS Sp. z.o.o.”, ZPV/2019, oświadczam/my, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, tj. nie znajduję/emy się 
w gronie: 
 
VII. Na stronie 20 SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 
 
Jest: 
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
„Sukcesywne czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. z.o.o., przy ul 
Koszalińskiej 2-18, ul. Koszalińskiej 20-36 oraz ul. Koszalińskiej 38-48 w Opolu”, oświadczam/my, że 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986: 
 
Winno być: 
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
„Sukcesywne czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. z.o.o.”, 
oświadczam/my, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1986: 
 
VIII. Na stronie 21 SIWZ – Wzór Oferty 
 
Jest: 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na 
zasobach mieszkalnych OTBS Sp. z.o.o., przy ul Koszalińskiej 2-18, ul. Koszalińskiej 20- 36 oraz ul. 
Koszalińskiej 38-48 w Opolu” Nr ZP/2019 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
Winno być:  
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na 
zasobach mieszkalnych OTBS Sp. z.o.o” Nr ZP/2019 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
IX. Na stronie 24 SIWZ – Wzór umowy 
 
Jest: 
UMOWA Nr …./2019 o „Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. 
z.o.o., przy ul Koszalińskiej 2-18, ul. Koszalińskiej 20-36 oraz ul. Koszalińskiej 38-48 w Opolu” 



Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. z.o.o”,  ZP-V/2019 

 

 
Winno być: 
UMOWA Nr …./2019 o „Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. 
z.o.o w Opolu” 
 
Jest:  
§ 1. Przedmiot umowy  
1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  
2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówienia dot. 
Sukcesywnym czyszczeniu chemicznym instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. z.o.o., 
przy ul Koszalińskiej 2-18, ul. Koszalińskiej 20-36 oraz ul. Koszalińskiej 38-48 w Opolu 
 
Winno być: 
§ 1. Przedmiot umowy  
1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  
2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówienia dot. 
Sukcesywnym czyszczeniu chemicznym instalacji wodnej na zasobach mieszkalnych OTBS Sp. z.o.o., 
przy: ul Koszalińskiej 2-48, ul. Koszalińskiej 21-23, al. Solidarności 2-8, ul. Krzemienieckiej 70-72, ul. 
Kaliskiej 15-19, ul. Hallera 9 a,b,c, ul. Dambonia 3 a,b,c, ul. Kazimierza Wielkiego 8, ul. Krapkowickiej 6, 
ul. Kwiatowej 1/al. Przyjaźni 26  w Opolu. 
 
X. Na stronie 25 SIWZ – Wzór umowy 
 
Jest: 
§ 3. Obowiązki Zamawiającego  
Do obowiązków Zamawiającego, należy:  
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  
2) wskazanie Wykonawcy miejsc poboru energii elektrycznej, wody i pomieszczenia magazynowego; 3) 
odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.  
5) dopilnowanie usunięcia wszelkich przedmiotów ( wózki , rowery i zabawki) z korytarzy na czas 
prowadzonych robót . 
 
Winno być: 
§ 3. Obowiązki Zamawiającego  
Do obowiązków Zamawiającego, należy:  
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  
2) wskazanie Wykonawcy miejsc poboru energii elektrycznej, wody 
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.  
 
XI. Na stronie 26 SIWZ – Wzór umowy 

 

W § 6. Wynagrodzenie dopisuje się pkt. 6: 

 

6. Podstawą do rozliczenia jest protokół podpisany przez najemcę mieszkania i Wykonawcę.  

 


