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MODYFIKACJA SIWZ 
 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych” 
  
 
         Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.) Zamawiający informuje, iŜ  
zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym 
zakresie: 

1. W rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia -  skreśla się punkt 12 o brzmieniu 
„Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu powykonawczego 
szczegółowego wraz z zestawieniem materiałów” 

2.  W rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia -  punkt 9. otrzymuje brzmienie : 
„Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 
ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia 
podstawowego. Zakres zamówień uzupełniających moŜe obejmować wykonanie 
warstwy ścieralnej.” 

3. W załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 4 skreśla się 
ustęp 2.12.  o brzmieniu „Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu 
powykonawczego szczegółowego wraz z zestawieniem materiałów” 

4. W załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 4 ust. 2.9 
zmienia się  wyrazy :„ § 9 ust. 2” na wyrazy: „§ 8 ust. 2”.   

5. W załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 9 ust. 1 pkt c 
otrzymuje brzmienie: „w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn, określonych w § 13 ust 1 lit b) i c) - w wysokości 30% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust.1.” 

6. W załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 9 ust. 3 pkt b 
otrzymuje brzmienie: „w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 30% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.” 

7. W rozdziale  II Opis przedmiotu zamówienia - punkt 11 otrzymuje brzmienie: „ 
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 12 miesięcy od dnia 
odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) 
protokołu końcowego” 

8. W załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 8 punkt 2 
otrzymuje brzmienie: „Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 
12 miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego. Okres  gwarancji ulega odpowiednio 
przedłuŜeniu o czas trwania napraw. Warunki gwarancji określa dokument 
gwarancyjny.” 

 
 
Oferty nie uwzględniające w/w zmian  będą odrzucone jako sprzeczne z SIWZ. 

 



 
 
 
 
 


