
 

 

Czechowice – Dziedzice, dnia 26.06.2013 r. 

 

ZMIANA SIWZ NR 2 

 

Uczestnicy postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr 22/FS/2013 - przetargu nieograniczonego na Kontrakt XV - 

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu: „Regulacja 

gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla budowy 

kanalizacji sanitarnej – do realizacji w ramach robót uzupełniających 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SIWZ następująco: 

1) SIWZ - TOM I – IDW, Załącznik nr 1 - Formularz Oferty: 

ZAMIAST: 
L.p. Opis Cena jednostkowa / 

za 1 sięgacz wraz z 
niezbędnym odcinkiem 

sieci kanalizacyjnej 
(netto PLN) 

Maksymalna liczba 
sięgaczy (szt.) 

Razem 

1. Wykonanie projektu z 

uzyskaniem 

pozwolenia na budowę 

i opracowaniem 

dokumentacji 

umożliwiającej 

udzielenie zamówień 

uzupełniających 

 

 

 

 

300 

 

 

2. Nadzór autorski ryczałt  

 

 
Razem cena oferty: 

 
 

 

POWINNO BYĆ: 
L.p. Opis Cena jednostkowa / 

za 1 sięgacz wraz z 
niezbędnym odcinkiem 

sieci kanalizacyjnej 
(netto PLN) 

Maksymalna liczba 
sięgaczy (szt.) 

Razem 

1. Wykonanie projektu z 

uzyskaniem 

pozwolenia na budowę 

 

 

 

300 

 

 



 

 

i opracowaniem 

dokumentacji 

umożliwiającej 

udzielenie zamówień 

uzupełniających 

 

2. Nadzór autorski ryczałt  

 

 
Razem cena oferty bez podatku VAT: 

 
 

 
VAT: 

 

 
Razem cena oferty z podatkiem VAT: 

 

 

2) SIWZ - TOM I – IDW, pkt. 18.1: 

ZAMIAST: 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach,  

ul. Szarych Szeregów 2 w sekretariacie na 1 piętrze w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  27.06.2013 r. do godz.  12:00 
czasu miejscowego 

 

POWINNO BYĆ: 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach,  

ul. Szarych Szeregów 2 w sekretariacie na 1 piętrze w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  02.07.2013 r. do godz.  12:00 
czasu miejscowego 

 

3) SIWZ - TOM I – IDW, pkt. 20 

ZAMIAST: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych 

Szeregów 2 w sali konferencyjnej (na parterze). 

w dniu  27.06.2013 r. o godz.  13:00 
czasu miejscowego 

 
POWINNO BYĆ: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych 

Szeregów 2 w sali konferencyjnej (na parterze). 

w dniu  02.07.2013 r. o godz.  13:00 
czasu miejscowego 

 

Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ. 


