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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi Mroczkowa” 

– zmiana treści SIWZ. 

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

Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w zakresie dotyczącym zapisów we wzorze umowy 

(załącznik nr 3 SIWZ) :  

1) § 1, ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ, a także z zakresem rzeczowym, 
określonym w dokumentacji projektowej.”  
 
2) § 1, ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„ 9. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty (stanowiącej załącznik nr 3 
do umowy) wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie 
sprzeczności pomiędzy dokumentami (dokumentacją projektową a SIWZ), co do zakresu 
zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy 
zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na 
pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.” 
 
3) § 3, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego 
wynikających z SIWZ oraz z dokumentacji projektowej i umowy, oraz wszystkie prace, 
nawet nie wspomniane w umowie, które są konieczne dla prawidłowego ukończenia, czy 
bezpiecznego i właściwego korzystania z przedmiotu umowy 
 
4) W § 3, ust. 4, pkt 16) skreśla się wyraz „(Dz.U. z 2017 r., poz. 1332)” 

 
5) § 3, ust. 5, pkt 1) otrzymuje brzmienie: 
„1) uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego 
wykonania niniejszej umowy: uzgodnień, warunków, decyzji, w tym decyzji na zajęcie 
pasa drogowego, jeśli jest wymagane,”   

 
6) § 6, ust. 4, pkt 2) otrzymuje brzmienie: 
„2) przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 9, 
potwierdzających uregulowanie na rzecz Podwykonawców wszystkich należności 
wynikających z odebranych przez Zamawiającego prac, z zastrzeżeniem ust. 10” 
 
7) § 6, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„ 5. Pierwsza faktura częściowa nie może być większa niż 20% wartości wynagrodzenia i 
nie może zostać złożona wcześniej niż po wykonaniu co najmniej 20% wartości 
przedmiotu umowy.”  
 



8) § 6, ust. 7, pkt 2) otrzymuje brzmienie: 
 
„2) przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 9, 
potwierdzających uregulowanie na rzecz Podwykonawców wszystkich należności 
wynikających z odebranych przez Zamawiającego robót, z zastrzeżeniem ust. 10” 

 
9) w § 6, ust. 14 skreśla się wyraz „ust. 12” wpisuje się „ust. 11”. 
 

 

Zamawiający przypomina, iż wyżej zapisane zmiany stanowią integralną część specyfikacji i 

wiążą Wykonawców. 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

  

      

         Zatwierdzam: 

                   Barbara Dybczak 

        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 

                              
           

Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 06.06.2019 r.  


