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L.dz. 91/2012 
 

Zawiercie, dnia 20.04.2012 r. 
 
 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont alejek 
parkowych wraz z oświetleniem w Parku OSiR w Zawierciu”. 
 
 
 
 
I. Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                         

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela niniejszym następujących wyjaśnień 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na 
następujące pytanie od wykonawcy: 

 
 
„Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie pkt. IV SIWZ, dotyczącego terminu 
wykonania realizacji zamówienia. 
W świetle obowiązujących przepisów termin pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach 
wynosi ok. 45 dni. 
Nadmieniamy, że wymagany w SIWZ termin realizacji zamówienia wynosi 45 dni od dnia 
podpisania umowy”. 

 
Odpowiedź: 

 
Przychylając się do wniosku Wykonawcy Zamawiający dokonuje stosownej zmiany treści 
SIWZ, załączników do SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Szczegóły w pkt. II niniejszego 
pisma. 

 
II. Działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych – Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie: 

 
1. Pkt IV SIWZ Termin wykonania zamówienia o treści: 
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Wymagany termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 75 dni od dnia podpisania umowy. 
 
2. § 2 ust. 3 wzoru umowy o treści 
 
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. 

 
Otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 75 dni od dnia podpisania umowy. 
 
3. W „Formularzu oferty” – zał. nr 5 do SIWZ pkt 2 o treści: 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 45 dni od dnia podpisania 
umowy. 
 
Otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 75 dni od dnia podpisania 
umowy. 
 

 
III. Przedmiotowe zmiany powodują zmianę terminów (które określono) w pkt XI SIWZ: 

a) składania ofert z 25.04.2012 r. o godz. 0800 na 27.04.2012 r. o godz. 0800, 
b) otwarcia ofert z 25.04.2012 r. o godz. 0815 na 27.04.2012 r. o godz. 0815. 
 

 
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
 
 
Zał. 
- Druk zmieniony druk „Formularz oferty” 

 
  
Do zamieszczenia: 
www.osir.net.pl 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor OSiR 

/-/ Witold Grim 
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