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Smołdzino, dnia 11 grudnia 2013 r.

Wykonawcy
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
na robotę dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości
Smołdzino, gminie Smołdzino”. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.

Modyfikacja
Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907), Zamawiający informuje, iż w w/w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dokonano zmiany zapisu Rozdziału 5. SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu dot.
zamówień uzupełniających.
Dotychczasowy zapis Rozdziału 5 SIWZ:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Prawidłowy zapis Rozdziału 5 SIWZ winien brzmieć cyt. :

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 10 % wartości
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana dotyczy również pkt. V ogłoszenia o zamówieniu
sporządzonego przez Zamawiającego.
Dotychczasowy zapis pkt.V ogłoszenia o zamówieniu:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Prawidłowy zapis pkt.V ogłoszenia o zamówieniu:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jednocześnie informuję, iż do wykazu załączników dodano załącznik nr 17 tj. Projekt budowlany
oraz załącznik nr 18 tj. Decyzję Zarządu Dróg Powiatowych.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym przetargu. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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