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Janowice Wielkie, dn. 10 października 2013 r. 

 
GMINA JANOWICE WIELKIE 

 

1 ZMIANA  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do przetargu pn.: 
 

„Odbudowa uszkodzonych murów oporowych wraz z odbudową przyległych przepustów: 
I - przy ul. Partyzantów w Janowicach Wielkich (nr dz. 649/3) o długości 300 m; 

II - w Trzciosku dz. nr 383 o długości 100 m; 
III - przy ul. Chłopskiej w Janowicach Wielkich (nr dz. 637/1) mur M3 o długości 150 m” 

 
Zgodnie z treścią pkt. 2.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu pn. 
„Odbudowa uszkodzonych murów oporowych wraz z odbudową przyległych przepustów:   
I - przy ul. Partyzantów w Janowicach Wielkich (nr dz. 649/3) o długości 300 m;   
II - w Trzciosku dz. nr 383 o długości 100 m;  
III - przy ul. Chłopskiej w Janowicach Wielkich (nr dz. 637/1) mur M3 o długości 150 m”  (zwanej 
dalej SIWZ) zmienia się treśd Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym 
zakresie: 
 
a) w tomie II – wzorze umowy 

w ust. 6 § 2 dodaje się pkt.: 

16. założenie i prowadzenie dziennika budowy. 
17. wykonanie i poniesienie kosztów sporządzenia dokumentacji określonej w § 9 ust. 6 w 

terminie wskazanym w § 3. 
 
b) w tomie II – wzorze umowy 

skreśla się zapis § 9 ust. 6 w całości: 

6.  „Do odbioru koocowego Wykonawca jest zobowiązany załączyd:   
- protokoły badao i sprawdzeo;   
-  dokumenty  potwierdzające,  że  użyte  materiały  odpowiadają  wymogom  wyrobów  
dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  określonych  w  ustawie  prawo 
budowlane;  

 - dokumenty odbiorowe, określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania  
i  odbioru  robót  budowlanych  (wymagania  ogólne  pkt.6.8.),  projektach  budowlano- 
wykonawczych;  
- dziennik budowy.” 

 
zastępuje się ww. zapis na: 
6. „Do odbioru koocowego Wykonawca jest zobowiązany załączyd: 

- protokoły badao i sprawdzeo;   
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-  dokumenty  potwierdzające,  że  użyte  materiały  odpowiadają  wymogom  wyrobów  
dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  określonych  w  ustawie  prawo 
budowlane;  

 - dokumenty odbiorowe, określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania  
i  odbioru  robót  budowlanych tj. w szczególności dokumenty, które wykonawca jest 
zobowiązany przygotowad do odbioru ostatecznego zgodnie z pkt. 8.4.2 szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru  robót  budowlanych (D-M-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE) w szczególności geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i 
sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, oraz dokumenty określone w projektach  budowlano-
wykonawczych;  
- dziennik budowy.” 

 
Dokonuje się powyższej zmiany w celu uszczegółowienia wymagao względem Wykonawcy. 
 
Niniejsze zmiany treści wzoru umowy 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 

 


