
MODYFIKACJA SIWZ 
 

1. W cz. I IDW Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia modyfikuje się w ten sposób, Ŝe 
dopisuje się kolejny pkt. tj. „• rozebranie i odtworzenie chodnika o powierzchni 542,6 
m2”. 

2. W cz. I IDW Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia do Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) dopisuje się następujące kody: 
45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodników 
45.23.24.51-8 Roboty nawierzchniowe i nawadniające. 

3. W cz. I IDW Rozdział 8 Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy”. 

4. W cz. I IDW Rozdział 9 Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania dotyczące 
przedmiotu zamówienia na końcu pkt. 1) 2. dopisuje się: „… oraz wykonanie dwóch 
robót polegających na budowie chodnika z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 
200 m2 wraz z podbudową” 

5. W cz. I IDW Rozdział 9 Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania dotyczące 
przedmiotu zamówienia modyfikuje się w ten sposób, Ŝe pkt. 9.1)3. otrzymuje 
brzmienie: „spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia poprzez dysponowanie osobą/ami posiadającymi uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej i 
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych z min 3 letnim doświadczeniem, w 
zakresie niezbędnym do nadzorowania robót  jakie będą realizowane, naleŜących do 
Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa”. 

6. W cz. I IDW Rozdział 12 Wadium pkt. 12.1. otrzymuje brzmienie: „KaŜdy 
wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 12.000 
zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)”. 

7. W  cz. I IDW Rozdział 18 Miejsce, termin i sposób złoŜenia oferty zmienia się w 
następujący sposób: „Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o., ul. 
Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.05.2011 r. 
do godz. 10:00. 
Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków 

 
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.: 

Modernizacja sieci wodociągowej tranzytowej SUW Borucin – Bolesław – 
Tworków – Bieńkowice. Budowa odcinka sieci w m. Bieńkowice od Z70÷W40a  

ul. Pomnikowa. 
Nie otwierać przed dniem 11.05.2011 r., godz.: 10:30”. 

 
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. NaleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 



 
8. W cz. I IDW Rozdział 19 Miejsce i termin otwarcia ofert zmienia się na: „Otwarcie 

ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo – 
Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków w dniu 
11.05.2011 r. o godz. 10:30”. 

9. W cz. II Wzór umowy § 1 pkt. 2 dopisuje się ppkt. f) o następującej treści: „rozebranie 
i odtworzenie chodnika o powierzchni 542,6 m2” 

10. W cz. II Wzór umowy § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się terminy realizacji 
zadania: 

− termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od 
przekazania placu budowy 

− termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy. 
11. W cz. IIIA/2 Przedmiar robót poz. 1 otrzymuje brzmienie (w pierwotnej wersji było 

141 km a powinno być 0,141 km): 

 
12. W związku z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia o rozebranie i odtworzenie 

chodnika o powierzchni 542,6 m2 dodaje się kolejne pozycje w przedmiarze  o 
następującej treści: 



 



 


