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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Zmiana sposobu ogrzewania 
z pieców węglowych na C.O zasilaniem gazem z sieci w  lokalach mieszkalnych w Siemianowicach 
Śląskich w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Śląska 6/2, Powstańców 17/6.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicz-
nych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz 1843) prowadzący postępowanie dokonuje następujących 
zmian treści SIWZ:

1 .Zapis w SIWZ

Było:
IV. Termin wykonania zamówienia.

1.Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w II etapach: 
1.1. Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zgód, pozwoleń – 45 dni od daty pod-
pisania umowy.
1.2. Etap II – Wykonanie robót budowlanych – 60 dni od daty podpisania umowy.

Jest:
IV. Termin wykonania zamówienia.

1.Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w II etapach: 
1.1. Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zgód, pozwoleń – 45 dni od daty pod-
pisania umowy.
1.2. Etap II – Wykonanie robót budowlanych – 60 dni od daty przekazania placu budowy.

2  . Zapis w  formularzu ofertowym  

Było :
3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie:

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej – 45 dni od daty podpisania umowy
Etap II – wykonanie robót budowlanych – 60 dni od daty podpisania umowy.

Jest:
3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie:

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej – 45 dni od daty podpisania umowy
Etap II – wykonanie robót budowlanych – 60 dni od daty przekazania placu budowy.

3. Zapis we wzorze umowy

Było:
§ 5 Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin realizacji  przedmiotu umowy przez Wykonawcę:  45 dni  od dnia podpisana umowy na

wykonanie  dokumentacji  projektowej, 60  dni  na  wykonanie  robót  budowlanych  od  daty
podpisania umowy.

Jest:
§ 5 Termin wykonania przedmiotu umowy
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2. Termin realizacji  przedmiotu umowy przez Wykonawcę:  45 dni  od dnia podpisana umowy na
wykonanie  dokumentacji  projektowej,  60  dni  na  wykonanie  robót  budowlanych   od  daty
przekazania placu budowy.

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie nie zmienia terminu 
składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Dyr Zarządu mgr Mariola Kołodziej
Z-ca Dyrektora Zarządu Alojzy Grzesiek

06.03.2020r

   

   …………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)
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