
Modyfikacja SIWZ 
 
Modyfikuje się SIWZ, w części I – Instrukcje dla Wykonawców, w ten sposób, Ŝe: 
 

I.  pkt. 16. Miejsce, termin i sposób złoŜenia oferty otrzymuje brzmienie: 
 
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-
Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o., ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków w pokoju nr –  
w nieprzekraczalnym terminie: 
 
do dnia: 28.11.2008r. do godz. 10.00  
 
1. 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 usługi pn.: 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla 
zadania: Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień               

i Kornowac  w Gminie Kornowac 
Nie otwierać przed dniem: 28.11.2008r. godz. 10.30” 

 
2. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. NaleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
II.  pkt. 17. Miejsce i termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-
Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o., ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków w pokoju nr -. 
 
W dniu 28.11.2008r. o godz. 10.30 
 
III.  Pkt. 24.3 Środki Ochrony prawnej – odwołanie otrzymuje brzmienie: 

 
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie 
przekazując jego kopię Zamawiającemu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do 
odwołania przedstawione są w art. 184-193 u.p.z.p. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modyfikuje się SIWZ, w części II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego ,w ten 
sposób,  Ŝe: 
 

I. §4 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
 

§4 
1. W zakresie całościowej dokumentacji objętej niniejszym zamówieniem  Wykonawca: 
a) Wykona projekt budowlany wymieniony w §2 ust.1 ppkt. a) umowy, spełniający 

wymogi Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz złoŜy 
wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – w ciągu 8 miesięcy od daty 
podpisania niniejszej umowy, 

b)   Wykona pozostałe opracowania objęte niniejszym zamówieniem wymienione w §2 
ust. 1 ppkt.b) – c) oraz uzyska decyzję pozwolenie na budowę – w ciągu 10 miesięcy 
od daty podpisania niniejszej umowy. 

  


