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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego którego przedmiotem jest „ Budowa drogi gminnej 104600 na odcinku 
Leszczanka – Wólka Kańska i drogi powiatowej 1813L w miejscowości Wólka Kańska wraz z 
najazdem na przejazd Kolejowy Linii Nr 7 Warszawa – Dorohusk w celu zamknięcia ciągu 
drogowego Kanie-Wólka Kańska-Leszczanka-Liszno”.

             ZAWIADOMIENIE  O  ZMIANIE  TREŚCI  SPECYFIKACJI
                      ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
w Dz.U.Nr 171 z 2008 r poz.1058 , Dz.U.Nr 206 z 2009 r poz.1591 , Dz.U.Nr 223 z 2009 r
poz. 1778 działając w imieniu Zamawiającego , wprowadzam do treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia następujące zmiany :

Zmiana w SIWZ , pkt.I ust.1 podpunkt 1,2

Jest :
            1)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
            dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
            dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 87, poz. 605),

Powinno być :

            Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r  w sprawie rodzajów
            dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form , w jakich te
            dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Z 2009 r Nr 226, poz. 1817).
Jest :

          2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego
           kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
           publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763),

Powinno być :

           Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie średniego
           kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
           publicznych (Dz.U. Z 2009 r Nr 224 poz.1796)

Zmiana w SIWZ pkt. VIII

Jest :
           Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
            Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady
            Ministrów z dnia 19 mają 2006 r  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
            zamawiający od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane 
           (Dz.U. Z 2006 r Nr 87 , poz. 605)



Powinno być :
      
           Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
            Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady
            Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
            zamawiający od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane 
            (Dz.U. Z 2009 r Nr 226 , poz. 1817).

Zmiana w SIWZ pkt.X ust.3 podpunkt 3.1

Jest :

           Informację banku , w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość
       posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie
       mniejszej niż 1 200 000 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
       terminu składania ofert. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
       udzielenie zamówienia obowiązek złożenia informacji banku dotyczy każdego z
       wykonawców(członków konsorcjum ) z osobna.

Powinno być :

           Informację banku , w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość
       posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie
       mniejszej niż 1 200 000 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
       terminu składania ofert. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
       udzielenie zamówienia obowiązek złożenia informacji banku dotyczy każdego z
       wykonawców(członków konsorcjum ) z osobna.
       Skład konsorcjum musi wspólnie spełniać warunek posiadania środków finansowych
       w wysokości nie mniejszej niż 1 200 000 złotych .

Termin składania ofert nie ulega zmianie .
Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  pozostaje bez zmian .

                                                        

                                                                             
             


