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Milanówek, dnia 3 czerwca  2014 r.  

 

Otrzymują wszyscy wykonawcy,  

którzy zapoznali się z SIWZ  

ZP.271.1.16.1.TOM.2014  

 

 

Dotyczy:   zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ulicy Leśny Ślad 

na odcinku od ulicy Podleśnej do ulicy Gospodarskiej.  
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 907) Zamawiający dokonuje zmian w treści załączników do SIWZ  

tj. zał. nr 2  Przedmiar robót traci swoją ważność, a w jego miejsce Zamawiający dołącza nowy 

załącznik nr 2 Przedmiar robót o zmienionej treści poszczególnych pozycji. Przedmiar dołączony do 

tego postępowania pełni funkcję pomocniczą i nie stanowi podstawy do skalkulowania ceny 

ofertowej. Podstawą do skalkulowania ceny oferty jest SIWZ, STWiOR oraz dokumentacja 

projektowa. Dążąc do zapewnienia spójności całości dokumentacji postępowania przedmiotowy 

dokument należało zmienić i przedłożyć wykonawcom w załączeniu do niniejszego zawiadomienia.  

Ponadto Zamawiający zmienia treść zapisu części XII pkt 4 ppkt 2 tj.:  

,,Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia wykonawcy od pełnego 

wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ oraz STWiOR. W 

przypadku błędu w kosztorysie Zamawiający postąpi zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w 

części VI pkt 4 niniejszej SIWZ, zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 pkt 1-3 Prawa zamówień 

publicznych’’  

A powinno być 

,,Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia wykonawcy od pełnego 

wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ oraz STWiOR.  

Kosztorys ofertowy nie będzie podlegał ocenie’’.  

Zmiany potrzebne do wprowadzenia w ofertach wykonawców nie wymagają niezbędnego dodatkowe 

czasu na ich wprowadzenie jak również wprowadzenie zmian w SIWZ, o których mowa w niniejszym 

zawiadomieniu nie generują potrzeby zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający zawiadamia ponadto, że na skutek dokonanych zmian nie będzie wydłużał terminu 

składania ofert tj. oferty należy złożyć do dnia 6 czerwca 2014 r. do godz. 11:00.  

Z. up. Burmistrza Miasta  

mgr inż. Michał Stępień 

  Zastępca Burmistrza  

 

Załączniki: 

1. Zał. nr 2 Przedmiar robót 

    


