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AG-I.272.1.5.2013                                                                                                    Kielce, 12 marca 2013 r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 3 oraz zmiana treści SIWZ  
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Remont budynków ul. Skrajna 61 wraz z rampą oraz wymianą bram”, znak: AG-I.272.1.5.2013.      
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela odpowiedzi:  
 
Pytanie: 

Ze względu na zmianę pozycji nr 70 „Koszt wykonania projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia  
na przebudowę budynku magazynowego w ramach zadania „Remont budynków ul. Skrajna 61 wraz z rampą 
oraz wymianą bram” oraz wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, powykonawczej i inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej” czy wobec powyższych nie ulegnie zmianie termin realizacji zamówienia  
na w/w zadanie.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia termin realizacji zamówienia na w/w zadanie. 
Aktualny termin realizacji zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 
1. W rozdziale IX SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 
Było: 
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 
Jest: 
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 

2. W § 2 w załączniku nr 11 do SIWZ – Projekcie umowy wprowadza się następujące zmiany:  
 
Było: 
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 
Jest: 
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
 

 



Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu 
składania i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach. 

 
 


