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Wszyscy wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: PROGRAM POPRAWY CZYSTO ŚCI 
ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna Cz ęść I. 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Głowaczowa. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią 
sieciową w m. Chotowa. Część II. 3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 4. Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z 
zm.), po udzieleniu odpowiedzi na zapytania wykonawców - Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  

I . Zmiana treści SIWZ dotycząca Zamówienia:  

- uzupełniono SIWZ o przedmiar robót dotyczący  Przebudowy i Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Czarnej, oraz 
przedstawiono przedmiar zamienny na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Czarnej.   

II.  

1) W Rozdziale IV SIWZ (TERMINY), wykreśla się treść ust. 3 pkt 1) : „Termin składania ofert upływa dnia : 08.08.2017 o 
godz. 09:00 „ .  

W Rozdziale IV SIWZ ust. 3 pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie o treści: „Termin składania ofert upływa dnia : 10.08.2017 o 
godz. 09:00”  

2) W Rozdziale IV SIWZ (TERMINY), wykreśla się treść ust. 3 pkt 4) : „ Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 08.08.2017 o godz. 
09:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 -  .Otwarcie ofert jest jawne”.  

W Rozdziale IV SIWZ ust. 3 pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie o treści: „Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 10.08.2017 o 
godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 - Otwarcie ofert jest jawne” .  

3) W Rozdziale XVIII   Wymagania dotyczące wadium, wykreśla się treść pkt 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na każdą część zamówienia. 

  W Rozdziale XVIII pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie o treści:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na każdą część zamówienia. 

4) W załączniku nr 8 Umowa o roboty budowlane – wzór, z § 13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY wykreśla 
się pkt 1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, tj.   …………… zł (słownie: ……………………………………..) w formie 

……………………………………………………………………..  
 
W załączniku nr 8 Umowa o roboty budowlane – wzór, z § 13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  pkt 1. 
Otrzymuje nowe brzmienie Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, tj.   …………… zł (słownie: 

……………………………………..) w formie ……………………………………………………………..  
5) Jednocześnie informuję, że nastąpi zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert). 

6) Wszelkie wyjaśnienia, odpowiedzi, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w dniu 03.08.2017 r. w dokumencie 
pt. „Wyjaśnienia treści SIWZ - Wszyscy Wykonawcy” są również objęte zmianą treści SIWZ.  

  

Otrzymują :  
1 x M. Kusek  w UG Czarna, w celu zamieszczenia zmiany treści SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarna (BIP) + 2 załączniki: przedmiary robót w 
formacie pdf.  
1 x Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna, 
1x a/a 


