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GMINA JANOWICE WIELKIE 

 

2 ZMIANA  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do przetargu pn.: 
 

Remont izolacji, drenażu, odprowadzania wód opadowych, naprawy stropodachów, murów 
oporowych, ścian nośnych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy 

Rutkiewicz 
 
Zgodnie z treścią pkt. 2.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu pn. 
„Remont izolacji, drenażu, odprowadzania wód opadowych, naprawy stropodachów, murów 
oporowych, ścian nośnych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy 
Rutkiewicz” (zwanej dalej SIWZ) zmienia się treśd Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w poniższym zakresie: 
 
a) w tomie II – wzorze umowy 

skreśla się zapis § 13 pkt. 2 i 3 w całości. 

2.  „W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, bądź w 
innym terminie uzgodnionym przez strony. 

3. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.” 
 
Dokonuje się powyższej zmiany ze względu na niezgodnośd zastosowanych zapisów wzoru 
umowy z zapisami określonymi w pkt 3.2. wzoru karty gwarancyjnej (stanowiącego załącznik nr 
8 do SIWZ oraz załącznik nr 2 do Umowy), które to zapisy należy traktowad jako zobowiązujące 
Wykonawcę. 
 
b) w tomie II – wzorze umowy 

skreśla się zapis § 13 pkt. 1: 

1. „Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane 5 lat  gwarancji, 60 
miesięcznej  rękojmi na wbudowane urządzenia i 60 miesięcznej rękojmi na użyte materiały 
do wykonania zadania.” 

 
zastępuje się ww. zapis na:  
1. „Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane …… lat  gwarancji, 

…… miesięcznej  rękojmi na wbudowane urządzenia i …… miesięcznej rękojmi na użyte 
materiały do wykonania zadania.” 

 
c) we wzorze karty gwarancyjnej (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz załącznik nr 2 do 
Umowy) 
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skreśla się zapis pkt. 1.3.: 

1.3. „Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, licząc od dnia spisania bezusterkowego 
protokołu odbioru koocowego.” 

 
 
zastępuje się ww. zapis na:  
1.3. „Termin gwarancji wynosi …… miesięcy od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, licząc od dnia spisania bezusterkowego 
protokołu odbioru koocowego.” 
 

Jednym z kryteriów oceny ofert przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest okres udzielonej 
gwarancji na użyte materiały do wykonania zamówienia oraz na wykonane roboty budowlane, 
zatem wpisanie właściwego okresu gwarancji w przedmiotowych dokumentach będzie możliwe 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, mając powyższe na względzie należało dokonad 
zmian wymienionych w podpunktach b) i c).  
 
 
Niniejsze zmiany treści wzorów dokumentów oraz sprostowanie nie wpływają na zmianę 
terminu składania ofert. Niniejsza zmiana stanowi integralną częśd SIWZ. 

 
 

Zatwierdzam: 
 

WÓJT 
KAMIL KOWALSKI 

 
 
 

Do przekazania: 
 

1. Na stronę internetową Zamawiającego 
2. Na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego 
3. a/a 

 


