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Miedźno, dnia 21-11-2019 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 
         Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                               Wszyscy nabywcy Specyfikacji 
 
nr sprawy RR.271.2.15.2019 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Przebudowa dróg 

gminnych w Ostrowach nad Okszą ul. Szkolna i Przedszkolna ” 
 
 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
I. Działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 
 
 
1. W Rozdziale 3 SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt. 3.2 otrzymuje  nowe brzmienie: 
 
„3.2   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:       

1) wzór umowy  - stanowiący dodatek nr 8,  
2) Projekt budowlano- wykonawczy b. drogowa - stanowiący dodatek nr 9,  
3) Projekt budowlano- wykonawczy b. elektryczna - stanowiący dodatek nr 10,  
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót b. drogowa - stanowiące dodatek nr 
11,  
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót b. elektryczna - stanowiące dodatek 
nr 12, 
6) projekt organizacji ruchu - - stanowiący dodatek nr 15.  

 
 
2. W Rozdziale 14 SIWZ (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) pkt. 14.10 otrzymuje  
nowe brzmienie: 
 
„14.10 Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:  

GMINA MIEDŹNO 

ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO  

Na opakowaniu powinien znajdować się napis: 

„Oferta przetargowa na postępowanie pn.   Przebudowa dróg gminnych w Ostrowach 
nad Okszą ul. Szkolna i Przedszkolna”  

NIE OTWIERAĆ PRZED 26-11-2019 r. godz. 10.30” ” 

3. W Rozdziale 16 SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) pkt 16.1 i 
16.3  otrzymują nowe brzmienie: 

„16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok 11 (Biuro podawcze) - do dnia 26-11-
2019 r. do godz. 10:00 .    
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16.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 26-11-2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 03 (Sala sesyjna) .” 

 

4. W Rozdziale 17 SIWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ DANE DOTYCZĄCE 
POZOSTAŁYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST 
PODAĆ) pkt. 17.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„17.2 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien 
w ustalonej przez siebie cenie ryczałtowej uwzględnić wszystkie niezbędne koszty pozwalające 
osiągnąć cel oznaczony w umowie, w tym koszty związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem 
obowiązków wynikających z projektów budowlano-wykonawczych, uzgodnień, szczegółowych 
specyfikacji technicznych, projektu organizacji ruchu, przepisów prawnych, umowy i specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia,  rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.  

Przedmiary robót załączono do SIWZ jedynie informacyjnie, dlatego Wykonawca zobowiązany jest 
przy wycenie oferty uwzględnić wszelkie różnice w ilościach, czy brak pozycji, jeżeli konieczność 
wykonania prac wynika z projektów budowlano-wykonawczych, szczegółowych specyfikacji 
technicznych, uzgodnień, obowiązków  wskazanych we wzorze umowy czy SIWZ.” 

5. W Rozdziale 30 SIWZ (WYKAZ DODATKÓW) dodaje się dodatek nr 15 – projekt organizacji 
ruchu. 

II. Zamawiający zmodyfikował zapisy  wzoru umowy - stanowiącego dodatek nr 8 do SIWZ ,w 
związku z dodaniem projektu organizacji ruchu. 
 
W/w zmodyfikowany dodatek nr 8 do SIWZ jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net w zakładce zamówienia publiczne oraz stanowi załącznik do 
niniejszego pisma.  
 
III. Zamawiający dodał projektu organizacji ruchu – stanowiący dodatek nr 15 do SIWZ 
 
W/w dodatek nr 15 do SIWZ jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net w zakładce zamówienia publiczne oraz stanowi załącznik do 
niniejszego pisma. 

 
IV. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stanowi jej integralną część i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net w zakładce zamówienia publiczne.  Pozostała treść SIWZ 
nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia  26-11-
2019r.  do godz. 1000. 

 
 
Załączniki: 
nr 1 wzór umowy - dodatek nr 8 do SIWZ  po modyfikacji. 
Nr 2  projektu organizacji ruchu - dodatek nr 15 do SIWZ . 
 
 

W imieniu Zamawiającego 
 (-) Piotr Derejczyk 
Wójt Gminy Miedźno 
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