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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

 
Dot. zdania : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa 

dwóch budynków garażowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietnej  

 i Żużeli”. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – 

jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ,  dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ w ten sposób, że : 

 

1. dokonuje się zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, w ten sposób, że 

anuluje się w całości załącznik nr 1 i zastępuje się nowym – oznaczonym jako załącznik nr 1a – 

załączeniu. 

 

2. dokonuje się zmiany treści załącznika nr 8 do SIWZ – Projekt umowy, w ten sposób, że anuluje 

się w całości załącznik nr 8 i zastępuje się nowym – oznaczonym jako załącznik nr 8a – załączeniu. 

 

3. dokonuje się zmiany treści w dz. III, pkt 2, ppkt 1.1 SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść 

zastępuje się treścią : 

„2. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie, o której mowa w ppkt.: 

1.1:  koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze wszelkimi wymaganymi 

uzgodnieniami, decyzjami i opiniami pozwalającymi uzyskanie  pozwolenia na budowę, we 

wszystkich niezbędnym branżach: instalacyjnej, budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, w tym 

projektu budowlanego i projektów wykonawczych, w zakresie określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. / Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami/, w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej – 5 egzemplarzy w formie 

papierowej i na nośniku elektronicznym, oraz koszt wykonania specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, opracowanej zgodnie z w/w rozporządzeniem  zgodnie z  –  w 2 egz. w wersji 

papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej; cena za opracowanie dokumentacji projektowej nie 

może być wyższa niż 7% oferowanej wartości netto robót budowlanych.” 

 

4. dokonuje się zmiany terminu realizacji zamówienia, w ten sposób, że w dziale II SIWZ, wykreśla 

się wyrazy: „do dnia 30 września 2014r.”  i zastępuje nowym brzmieniem o treści : „do dnia 28 

listopada 2014r.” 
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