
Ostróda, 18 czerwca  2009 

 

 

IGK-341/5/2009 

 

 

 

 

Modyfikacja treści SIWZ  na zadanie: ,,Budowa nawierzchni drogi Samborowo-Gierłoż 

na odcinku od km 1+076 do km 4+245,43” 

 

 

 

 

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

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający dokonuje 

modyfikacji treści  SIWZ: 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji paragrafu 7 ust.2 projektu umowy w ten sposób, 

że ust. 2 ww. paragrafu otrzymuje brzmienie:,, Wykonawca udziela zamawiającemu 

gwarancji na okres .............. lat.”  

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 7 ppkt 2) SIWZ. Ww. punkt otrzymuje 

właściwe brzmienie tj. ,,wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, 

że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275)” 

3. Zamawiający  dokonuje modyfikacji treści paragrafu 9 ust. 2 projektu umowy, w ten 

sposób że ust. 2 paragrafu 9 otrzymuje brzmienie: ,, Tytułem należytego wykonania 

umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie......................     na sumę 10% 

wartości brutto przewidzianych ofertą  tj. na kwotę         ........................... słownie : 

.......................................................................................................... zł. 

           Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

     w     następujący sposób: 

* 70 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ...................zł.- zostanie zwrócone w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i  uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, 

* 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ....................zł.- zostanie zatrzymane przez 
Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości  - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości.” 

    4. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 6 do SIWZ, w ten sposób, że  
         wykreśla   wymóg wykazania nazwy i adresu podwykonawcy. 

  

                                             
 

 
 

 
 


