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Myślenice, dnia 30.05.2011r.

Zamawiający: Gmina Myślenice

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa
budynku szatniowo-administracyjnego przy boiskach sportowych w Gminie
Myślenice- m. Osieczany” ogłoszonego w dniu 17.05.2011 r.,

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dokonuje
następujących zmian w zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji
przetargowej.
W związku z dostrzeżoną omyłką pisarską w pkt. 13.4.3) IDW Tom I SIWZ błędnie
umieszczono okres upływu rękojmi za wady, po którym Zamawiający zwróci Wykonawcy
30% zabezpieczenia. Umieszczony został okres 12 miesięcy zamiast 36 miesięcy, który jest
prawidłowy.
W związku z tym w pkt. 13.4.3) IDW- Tom I SIWZ dokonuje się następujących zmian
,, 3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej IDW jest zwracana nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady tj. po upływie 36 miesięcy od dnia
odebrania przez Zamawiającego całości robót budowlanych.’’
Ponadto Zamawiający uznał, iż termin na wykonanie zamówienia jest za krótki, w związku z
tym termin ten zostaje wydłużony o 1 miesiąc.
Pkt. 8.1 IDW Tom I SIWZ zmienia się na :
,, 1. Zamówienie należy wykonać najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Wykonawca przystąpi do robót w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.’’
Pkt. 4.4) Załącznik nr 1- Formularz oferty zmienia się na :
,, 4) zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 3 miesięcy
od daty zawarcia umowy oraz akceptuję(emy) wskazane w projekcie umowy warunki
płatności w miesięcznych transzach.’’
W §5 ust. 2 Projektu Umowy zmienia się na :
,, 2. Termin wykonania zamówienia wynosi 3miesiące od daty zawarcia umowy w sprawie
realizacji niniejszego zamówienia, przy czym Wykonawca przystąpi do robót niezwłocznie od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 1.’’

W §4 dodaje się kolejny ustęp:
,,11. Wykonawca zobowiązany jest po
Zamawiającemu kosztorys powykonawczy.’’

ukończeniu

wszystkich

robót,

przedłożyć

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowy plik pod nazwą Instrukcja dla
Wykonawców zamienna i Projekt Umowy zamienny z uwzględnieniem wskazanych zmian.
Biorąc pod uwagę zakres i charakter zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert
do dnia 07.06.2011r. godz. 10.00

