Czechowice – Dziedzice, dnia 13.06.2018 r.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania nr 13/POIS/JRP/2018 – przetargu niegraniczonego przeprowadzanego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną dalej „Pzp” dla Kontraktu IV: Budowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe;
Cześć 1, Część 2, Część 3.

I. ZMIANA SIWZ
1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4
Warunków Zamówienia w zakresie:
1)

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych

w zakresie załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy:

a) pkt 4 ppkt 9)

ZAMIAST:
9) zobowiązuję(my) się do udzielania gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu
zamówienia na zasadach opisanych postanowieniami Tomu II SIWZ – Projektu Umowy, a
oferowany przeze mnie (nas) termin gwarancji jakości wynosi:
36 miesięcy
42 miesięcy
68 miesięcy
54 miesiące
60 miesiące1
(* Wykonawca skreśla niepotrzebne)
W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia czterech z podanych pięciu terminów, Zamawiający
przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nie usuniętych / nie przekreślonych terminów),
POWINNO BYĆ:
9)

zobowiązuję(my) się do udzielania gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu
zamówienia na zasadach opisanych postanowieniami Tomu II SIWZ – Projektu Umowy, a
oferowany przeze mnie (nas) termin gwarancji jakości wynosi:
36 miesięcy
42 miesięcy
48 miesięcy
54 miesiące
60 miesięcy2
(* Wykonawca skreśla niepotrzebne)

1
2

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
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W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia czterech z podanych pięciu terminów,
Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nie usuniętych / nie przekreślonych
terminów),

Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz ofertą w dotychczasowym
brzmieniu: „Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty po modyfikacji nr 1” otrzymuje nowe,
następujące brzmienie: „Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty po modyfikacji nr 2”.

Pozostałe zapisy SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.
Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.
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