
                                                                  

Świedziebnia, dnia 12.01.2016 r. 

 

Znak pisma: ZP.271.4.2015 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i 

rozbudowa Szkoły Podstawowej   w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem”.                                                                                     

  

Gmina Świedziebnia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych1 modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następująco:  

W Rozdziale IX SIWZ 

Jest: 

Termin składania ofert: 18.01.2016  r. do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert : 18.01.2016  r. do godz. 10:10 

Powinno być: 

Termin składania ofert: 26.01.2016 r. do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert : 26.01.2016  r. do godz. 10:10 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Wójt 

/-/Szymon Zalewski 

 

 

                                                           
1 Tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. 



 

Świedziebnia, dnia 12.01.2016 r. 

Znak pisma: ZP.271.4.2015 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i 
rozbudowa Szkoły Podstawowej   w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem”.                                                                                     

  

Gmina Świedziebnia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych1 modyfikuje treść załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
następująco:  

Jest: 

§ 8  ust. 10: 

10. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w formie wynagrodzenia kosztorysowego  
nastąpi jednorazowo, po dokonaniu odbioru końcowego robót. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  
wynagrodzenia za wykonane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
w zakresie robót. 
 

§ 8  ust. 12: 

12. Faktury będą rozliczane przez Zamawiającego z konta Gminy Świedziebnia na konto Wykonawcy podane 
na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury. Płatność nastąpi w dwóch fakturach. 
Pierwsza faktura zostanie wystawiona po zrealizowaniu 50% wartości zadania, druga faktura po 
zrealizowaniu całego zadania. 
 

Powinno być: 

 § 8  ust. 10: 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, przy pomocy 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy w zakresie robót. 
 

§ 8  ust. 12: 

12. Faktury będą rozliczane przez Zamawiającego z konta Gminy Świedziebnia na konto Wykonawcy podane 
na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury. Płatność nastąpi w trzech fakturach. 
Pierwsza faktura zostanie wystawiona po zrealizowaniu co najmniej 20% wartości zadania, druga faktura po 
zrealizowaniu co najmniej kolejnych 25% wartości zadania, trzecia faktura po zrealizowaniu całego zadania. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Wójt 

/-/Szymon Zalewski 

                                                           
1
 Tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. 


