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chock dnia 20.04.2015 r.

BGK.271.1.2015

ZMIANA SIWZ
Dotyczy og oszenia o zamówieniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m

Parszów ul. Staszica przepompownia P2 oraz odcinki kanalizacji przy ul. Szkolnej
Numer og oszenia: 77006 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015

Dzia aj c  na  podstawie  art.  38,  ust  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia   -  Prawo  zamówie
publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915,
1146 i 1232), Zamawiaj cy zmienia tre  SIWZ rozdz. III ust.1 pkt 1.7,  rozdz. X ust. 12 oraz
rozdz. XI ust. 1 i 2 w nast puj cy sposób:

- brzmienie zapisów rozdz. III ust. 1 pkt. 1.7 przed zmian :
    1.7 odcinek kanalizacji ul. Szkolna od studni S138 do S139 oraz od studni S127-1 do S127-11

- brzmienie zapisów rozdz. III ust. 1 pkt. 1.7 po zmianie:
    1.7 odcinek kanalizacji ul. Szkolna od studni S168 do S139 oraz od studni S127-1 do S127-11

- brzmienie zapisów rozdz. X ust. 12 przed zmian :
12. Oferta powinna by  z ona  w trwale zamkni tej kopercie.
Koperta powinna by  opisana

- brzmienie zapisów rozdz. X ust. 12 po zmianie
12. Oferta powinna by  z ona  w trwale zamkni tej kopercie.
Koperta powinna by  opisana

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m Parszów ul. Staszica – przepompownia P2 oraz odcinki
kanalizacji przy ul. Szkolnej nie otwiera  przed dniem 23.04.2015 r.  godz. 10:15

1. Oferty nale y sk ada  na adres Zamawiaj cego:
Urz d Miasta i Gminy W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, pok. 10 –
Sekretariat nie pó niej ni  do dnia  –22.04.2015 r. do godz. 10:00

2. Oferty otwierane b  w dniu 22.04.2015 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiaj cego w
pokoju nr 10,

- brzmienie zapisów rozdz. XI ust. 1 i 2 po zmianie
1. Oferty nale y sk ada  na adres Zamawiaj cego:

Urz d Miasta i Gminy W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, pok. 10 –
Sekretariat nie pó niej ni  do dnia  –23.04.2015 r. do godz. 10:00

2. Oferty otwierane b  w dniu 23.04.2015 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiaj cego w
pokoju nr 10.

Ponadto zmienia si  tre  za czników do SIWZ nr 1 pkt 2 oraz nr 8 § 2 ust. 4 w nast puj cy
sposób:

- brzmienie za cznika nr 1 do SIWZ pkt 2 przed zmian :
1. Zakres dotycz cy odcinków kanalizacji od studni S138 do S139 oraz od studni S127-1

do S127-11  - ul. Szkolna.
Za cen  ofertow  netto ............................... z otych (s ownie:
………..................................................... ……………………………………...…..z otych)
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plus nale ny podatek VAT ………..%   w kwocie ……………z otych (s ownie:
…………….……………………………………………………………………… z otych)
co stanowi cznie kwot  brutto ………………… z otych
(s ownie:……………………….…………………………………………………………)
razem Za cen  ofertow  netto ............................... z otych (s ownie:
………..................................................... ……………………………………...…..z otych)
plus nale ny podatek VAT ………..%   w kwocie ……………z otych (s ownie:
…………….……………………………………………………………………… z otych)
co stanowi cznie kwot  brutto ………………… z otych
(s ownie:……………………….………………………………………………………….)

- brzmienie za cznika nr 1 do SIWZ pkt 2 po zmianie:
2. Zakres dotycz cy odcinków kanalizacji od studni S168 do S169 oraz od studni S127-1

do S127-11  - ul. Szkolna.
Za cen  ofertow  netto ............................... z otych (s ownie:
………..................................................... ……………………………………...…..z otych)

plus nale ny podatek VAT ………..%   w kwocie ……………z otych (s ownie:
…………….……………………………………………………………………… z otych)

co stanowi cznie kwot  brutto ………………… z otych
(s ownie:……………………….…………………………………………………………)
razem Za cen  ofertow  netto ............................... z otych (s ownie:
………..................................................... ……………………………………...…..z otych)

plus nale ny podatek VAT ………..%   w kwocie ……………z otych (s ownie:
…………….……………………………………………………………………… z otych)

co stanowi cznie kwot  brutto ………………… z otych
(s ownie:……………………….……………………………………………….)

- brzmienie za cznika nr 8 do SIWZ § 2 pkt. 4 przed zmian :
4. Dopuszcza si  w ramach terminów umownych podzia  zamówienia na etapy:
 etap I Przepompownia P2 i zwi zana z ni  kanalizacja grawitacyjna, t oczna, droga
dojazdowa, linia kablowa,
etap II odcinki kanalizacji w Parszowie przy ul. Szkolnej od studni S138 do S139 oraz od studni
S127-1 do S127-11

- brzmienie za cznika nr 8 do SIWZ § 2 pkt. 4 po zmianie:
4. Dopuszcza si  w ramach terminów umownych podzia  zamówienia na etapy:
 etap I Przepompownia P2 i zwi zana z ni  kanalizacja grawitacyjna, t oczna, droga
dojazdowa, linia kablowa,
etap II odcinki kanalizacji w Parszowie przy ul. Szkolnej od studni S168 do S169 oraz od studni
S127-1 do S127-11
Pozosta e zapisy SIWZ pozostaj  bez zmian

                                                          Burmistrz Miasta i Gminy W chock

                                                                              Jaros aw Samela


