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MODYFIKACJA SIWZ 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania 
wody w Ruszowie”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana 
została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.: 

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznik nr 1 – Formularz Oferty  
otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej modyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik nr 1 do SIWZ  

Znak sprawy PR.271.1.2015.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/* 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani*………………………………………………………..…………………. 

 

działając w imieniu i na rzecz :…………………………………………………………………………………….. 

NIP*……………………………………..REGON*………………………………………….. 

Tel…………………………………..Fax…………………………… e-mail:………………. 

w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego oferuję realizację zamówienia na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Ruszowie ” (znak sprawy: PR.271.1.2015.ZP), za następującą cenę ryczałtową: 

Cena brutto __________________________zł  

(słownie: ____________________________________________________________________) 

 w tym: 

 

L.P Wyszczególnienie Cena brutto 

Technologia 

1. Roboty demontażowe  

2. Montaż nowej technologii  

3. Studnie głębinowe nr 1, nr2  

4. Podłączenie wody surowej do kaskad  

5. Wymiana istniejących przewodów wody surowej  

Branża budowlana 

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  

2. Prace ziemne i fundamentowe  

3. Konstrukcja stalowa  

4 Obudowa ścian i dachu  



5. Prace murarskie i żelbetowe  

6. Posadzki, podkłady pod posadzki  

7. Stolarka  

8. Tynki, sufity i wykończenie ścian, sufitów  

9. Prace zewnętrzne przy budynku głównym SUW  

10. Wykonanie wiaty nad zbiornikiem  

Instalacje sanitarne 

1. Instalacje wodne  

2. Instalacja kanalizacyjna  

3. Instalacja centralnego ogrzewania  

Branża elektryczna 

1. WLZ  

2. Oprzewodowanie  

3. Osprzęt i oprawy oświetleniowe  

4. Instalacja słabopradowa  

5. AKPiA (armatura kontrolno-pomiarowa i automatyka  

Inne 

1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

2. Dokumentacja techniczno – ruchowa SUW, przeszkolenie pracowników 
Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w zakresie obsługi SUW i 
poszczególnych urządzeń 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia _________________________________ 

Oświadczamy, że: 

1. podana przez nas cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania  zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

3. przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
4. odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi trzy lata.  
5. udzielamy gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego. Okres  

gwarancji ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.  Warunki gwarancji określa dokument 
gwarancyjny . 

6. udzielamy gwarancji na zamontowane wyroby i urządzenia, zgodnie z przedłożonymi gwarancjami 



producentów tych wyrobów i urządzeń, ale nie mniej niż 24 miesiące. 
7. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji.  
8. bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru przedmiotu 

umowy i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych. 
9. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert. 
10. w przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto oferty w 
formie……………………………………………………………………………….. 

11. w przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do 
dopełnienia formalności, o których mowa w pkt. XIII. SIWZ  pod rygorem odstąpienia przez Zmawiającego 
od podpisania umowy z naszej winy. 

 

Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego za 
składanie fałszywych dokumentów i oświadczeń.  

 
Nasza firma zarejestrowana jest (dla osób fizycznych miejsce zamieszkania)  
w ………………………………………………… 

(podać kraj)  
 

                                                             Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 

           uprawnionej (ych) do reprezentowania        

                            Wykonawcy** 

 

 

 

 

Załączniki do oferty: 

1…………………  

2………………… 

 

 

 

 

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy  

** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik 

 


