Czechowice – Dziedzice, dnia 08.01.2019 r.
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TOM II – Projekt Umowy

Dotyczy: postępowania nr 17/POIS/JRP/2018 – przetargu niegraniczonego przeprowadzanego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwaną dalej „Pzp” dla Kontrakt IV: „Budowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe.
Część 3.1, Część 3.2, Część 3.3 ” realizowanego w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.
ZMIANA SIWZ – TOM II – Projekt Umowy
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia Tom II w zakresie:

SIWZ – TOM II § 5 ust.1 pkt.3.
ZAMIAST:
zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów
itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania
obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także
przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie
37 miesięcy od daty podpisania Umowy.

POWINNO BYĆ:
zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów
itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania
obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także
przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie
29 miesięcy od daty podpisania Umowy.

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