
Garbatka-Letnisko, dnia 29 października 2013 roku 
 

RIB.IZP.271.1.13.2013 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych  
Warunków Zamówienia 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający zawiadamiam, o zmianie – modyfikacji treści - specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne w niżej 

określonym zakresie:  

 

I. W Rozdziale VII Termin realizacji zamówienia - dotychczasową treść zastępuje  

się następującą treścią: „Termin realizacji zamówienia – 18.04.2014r.”. 

II. Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 do siwz (nowy wzór formularza oferty stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszej modyfikacji).  

III. W Załączniku Nr 7do SIWZ – Projekt umowy §2 ust. 2 - dotychczasową treść zastępuje 

się następującą treścią: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu prac do 

dnia 18.04.2014r. 

IV. W Załączniku Nr 8 do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy część II pkt 1 ust. 2 

dotychczasową treść zastępuje się następującą treścią: Wykonanie robót budowlanych 

polegających na montażu kontenera, zagospodarowania terenu działek  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2013r.  

V. W Załączniku Nr 7do SIWZ – Projekt umowy w §2 dodaje się:  

1. ust. 5 o następującym brzmieniu: Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy 

składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym.  

2. ust. 6  o następującym brzmieniu: Harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawca 

opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania umowy i przekaże Zamawiającemu – 

celem zatwierdzenia. 

3. ust. 7 o następującym brzmieniu:  Harmonogram rzeczowo – finansowy może być 

aktualizowany tylko za zgodą Zamawiającego i z zastrzeżeniem, że jego aktualizacja 

nie wpłynie na ostateczny termin realizacji zamówienia i wartości umowy. 

4. ust. 8 o następującym brzmieniu: Zamawiający wymaga zaawansowania prac  

do kwoty 14.100,00 zł brutto do końca 2013 roku.  

VI. W Załączniku Nr 7do SIWZ – Projekt umowy §5 ust. 6 - dotychczasową treść zastępuje 

się następującą treścią: Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez  

Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem 

odbioru robót”. 

VII. W Załączniku Nr 7do SIWZ – Projekt umowy §5 ust. 7 - dotychczasową treść zastępuje 

się następującą treścią: Wynagrodzenie będzie wykonawcy płatne w dwóch częściach, 

odpowiednio do postępu prac, po dokonaniu przez Zamawiającego etapowego 

bezusterkowego odbioru robót – zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

prac, z zastrzeżeniem iż pierwsza cześć płatności będzie stanowiła kwotę  

do 14.100,00 zł brutto. 
 

W związku z powyższą modyfikacją zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu.  

 

 (-) Wójt Gminy 

Robert Kowalczyk 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do modyfikacji SIWZ 

Załącznik nr 1 do siwz 
 

 

 

 

 

 

 

                              Zamawiający:  

    Gmina Garbatka-Letnisko 

ul. Skrzyńskich 1 

26-930 Garbatka-Letnisko 

   OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup kontenera dla potrzeb OSP  

w Garbatce Nowej” 

 

 

Ja/My niżej podpisani 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

działając w imieniu Wykonawcy 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa/firma i dokładny adres) 
*
w przypadku składania oferty wspólnej – należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za cenę ryczałtową brutto: 

 

WYNAGRODZENIE  BRUTTO                        _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 

Słownie złotych: 

 

............................................................................................................................................................……

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

2. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 18.04.2014r. 

2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie  

z warunkami podanymi w SIWZ;  

3) akceptujemy warunki płatności; 

4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy  

do nich żadnych zastrzeżeń, 

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 



3.  W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4.     Oferta została złożona na …………………….. stronach  

5.     Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

1) ………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………….. 

6) …………………………………………………………….. 

     

6.  
*
PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCÓW, uprawnionym do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie oraz do zawarcia umowy 

jest: 

 

1) ………………………………………………………………………… 

 

7.   Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................ 

numer fax
*
: ……….……………………………….  e-mail   ................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..........................................................................  

 

 

............................, dn. …………..r.                               ................................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki
*** 

 

 

 

 

 
*
dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

**
prosimy o podanie nr faksu, ponieważ zgodnie z zasadami siwz, przyjętą przez Zamawiającego 

formą porozumiewania się z Wykonawcami oprócz pisemnej jest droga faksowa. 

***zgodnie z zapisami siwz, podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia  

i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego 

 


