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ZMIANA TRE ŚCI SIWZ  
 

GMINA P ĘCŁAW 
Pęcław 28 67-221 Białołęka 

 
 

Remont dachów budynków mieszkalnych położonych w Pęcławiu nr 7 i 9 
                                                         oraz w Piersnej nr 20. 
 
Numer ogłoszenia 237099-2012 z dnia 09.11.2012 
 

Działając na podstawie art. 12 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 Zamawiający Gmina 
Pęcław reprezentowana przez Wójta – Artura Jurkowskiego zmienia treść SIWZ: 
 

1.Tekst, który należy dodać w SIWZ do pkt. I –PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Ze względu na pomyłkę nastąpiła zmiana w przedmiarze robót dotyczącego remontu dach 
budynku mieszkalnego położonego w Pęcławiu nr 7. Przedmiary dotyczące budynku Pęcław nr 9 oraz 
Piersna nr 20 pozostają bez zmian. 

2.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV – WYMAGANIA DOTYCZACE 
WADIUM  

W siwz jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) 
Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia 26.11.2012 roku do godz.10.00. 

W siwz powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000 zł (słownie: trzy tysiące 
zł 00/100) Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia 27.11.2012 roku do godz.10.00. 

3.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: XI – SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
pkt. 8 

W siwz jest: Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej zamkniętej trwale opatrzonej dopiskiem  
„ Remont dachów budynków mieszkalnych położonych w Pęcławiu nr 7 i 9 
                                                          oraz w Piersnej nr 20”. 
i zastrzeżenie -Nie otwierać przed dniem  26 listopada 2012 roku   i wewnętrznej , na której podane są  nazwa   
i adres Wykonawcy . 

W siwz powinno być: Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej zamkniętej trwale opatrzonej 
dopiskiem  „Remont dachów budynków mieszkalnych położonych w Pęcławiu nr 7 i 9 

                                                          oraz w Piersnej nr 20”. 
i zastrzeżenie -Nie otwierać przed dniem  27 listopada 2012 roku   i wewnętrznej , na której podane są  nazwa   
i adres Wykonawcy.  
 
 
 
 
 
 



4. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: XV- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 
OFERT 

W siwz jest: Oferty należy złożyć do dnia 26.11.2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd 
Gminy Pęcław, Pęcław 28 pokój nr 1 (sekretariat).  

W siwz powinno być: Oferty należy złożyć do dnia 27.11.2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego 
tj. Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28 pokój nr 1 (sekretariat). 

5. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: XVI- OTWARCIE I OCENA OFERT 
 
W siwz jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2012r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd 
Gminy Pęcław, Pęcław 28,  sala narad  (1 piętro). 
 
W siwz powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2012r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, 
tj. Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28,  sala narad  (1 piętro). 
 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Uzasadnienie: 

Powyższa zmiana SIWZ podyktowana jest koniecznością sprostowania pomyłki jaka pojawiła 
się w przedmiarze na remont budynku w Pęcławiu nr 7. Poprawiony przedmiar zostanie załączony do 
SIWZ. Pozostałe 2 przedmiary pozostają bez zmian. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może 
dokonać zmiany SIWZ. 

                                                                    

                                                                                              Wójt Gminy Pęcław 

                                                                                                /-/ Artur Jurkowski           

 

 


