
GMINA GAWORZYCE 
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,  

tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286  

e-mail: ug@gaworzyce.com.pl  ● www.gaworzyce.com.pl 

 
                     

 

Gaworzyce, dnia 11.06.2018 r. 

Nr pisma ZP.271.26.3.2018 

Uczestnicy postępowania ZP.271.26.2018 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbudowa rowu 

ziemnego w obrębie Gostyń w km 0+000 – 0+650 (działka nr 123)[intensywne opady deszczu, luty 

2017 r.]”. 
 

I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje, że dokonano zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ 

(projekt umowy) w § 5 ust.4, § 8 ust.1, § 12 ust.5 pkt.3, § 12 ust.6, § 14 ust.2. 

W wyniku modyfikacji załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy) otrzymuje nową treść i jest wiążący dla 

Wykonawców i Zamawiającego. 

 

Zmieniona treść Załącznika nr 1 do SIWZ : 

 

 § 5 ust. 4: 

„4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez strony.” 

§ 8 ust.1: 

 „1. Wykonawca udziela ……………… miesiące gwarancji1 na wszystkie prace objęte przedmiotem umowy, 

wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia liczonej od dnia odbioru końcowego, zgodnie z 

oświadczeniem gwarancyjnym dołączonym do protokołu odbioru z zastrzeżeniem jak poniżej. Oświadczenie 

gwarancyjne stanowi załącznik do umowy. 

§ 12 ust. 5 pkt.3: 

„3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, a także innymi instytucjami, które na 

podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,” 

§ 12 ust. 6: 

„6. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego (w tym m.in.: zmiany 

wynagrodzenia), stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia 

zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż 

Wykonawca stroną, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na 

realizację zamówienia.” 

§ 14 ust. 2: 

„2.Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego” 

 

Niniejsze zmiany treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę 

treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

          

                                                                                                                                            Wójt 

/-/ Jacek Szwagrzyk 

                                                 
1 Nie mniej niż 36 miesięcy 


