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Modyfikacia Specylikacji lstotnych Warunków Zamówienia
i zmiana terminu składania ofert przetarg nieograniczony na ,,

Budowa komplekstł boisk spoltowych zgodnie z założeniami programu Moje
tsoisko - orlik 2012" (boisko ptłklrskie oraz boisko wtelofunkcy1ne wra: :

zapleczem sanitarno szatniowyxt ) Gózd ul. Starowiejska l3a.

Za:lawiający:
Gmina Gózd repre zentowana przez'.
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkoł w Goździe rrl' Radomska 7

działając na podstawie ań.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicmych
(Dz.|J . z 2007 r. nł ŻŻ3 poz.1655 ze zm. ) zmienia fteśc specyfikacji istotnych
warunków zamówienia z dnia 07.06.20|0 r' w sposób następujący :

I. Zmienta się nazwę nadaną zamÓwieniu plzez Zamawiającego: telr't ,' '. . '. .

Budowa komplekstł boisk społtowych zgodnie z założeniami programu

,, Moje Boisko - orlik 2012" boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyine
wraz z zapleczem sanilamo Szałniow)n Gózd ul. Starowiejska I3(). ,,

na
,,Builowa kompleksu boisk społtowch zgodnie z rułożeniami plogrrmu ,' Moje
Boisko - ołIik 2012" aoisko piłktskie ołaz boisko wielofunkcljne)' Gózd uI'

Starowiejska 130. ,,

!I. paragraf3 SIW7' ' opis przedmiotu zamówienia - pkt'l otrz5łnuje brzmienie :

'' przedmiotem zamówienia: jest budolva kompleksu boisk spońowych zgodnie z załoźeniami
programu ,' Moje Boisko orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofuokcyjne )
Gózd ul' Starowiej ska l30'

Skreśla się w paragrafie 3 SIWZ w pkt.2 - przedmiotu Zamóryienia ,' ppkt 2 6
onz 2.'1 ,,

JednoczeŚnie na podstawie alt.l2a' ust.2 ustawy PZp Zamawiający przedłuża

tęrmin składania ofeń na 30 czerwca 2010 r. do godziny 9:50 w wyniku
czego:

l ) paragraf 1 8 SIWZ opis splsńu pnygotowania ofeń o?az alłqcznikól, .lo ofeń -

pkt. 12 otrzymuje brzmienie :

ofeltę należy Umieścić \ł uamkniętyrn, niepruezrcczystym opakowaniu ( np. kopeńa),
uniemożliwiającym odcz}'tani€ zawartości beŻ uszkodzenia tego opakowania. opakowanie
winno być oznaczone nazwą (lirmą) i adresem Wykonawcy' zaadresowane na adres Zespoł
Etonomiczno Adminjstracyjny Szkol ( ul' Radomska 7, 26 634 GóZd ) oraz opjsane:



naŻwa ( firma) i adres wykonawcy ( pieczęć)'
/espoł rkonomicŻno Admini5Itac\ i'1\
Szkół w Goździe . ul. Radollska 7

26 634 Gózd
OFERTA NA

Budowa kompleksu boisk spońoYych zgodnie z założeniami programu .Moje Boisko- orlik 2012''
( boisko piłka.skie oraz boisko wielofunkcyjne) Gózd ul. starowi€jska 130.

Nie otwierać Drzed dniem 30.06.2010 r.. godz. 10 : 00

2) paragraf 19 SIWZ - Miejsce orulz łentin skłądąnia i otwnrcia ofełt - pkt I i 2 otftłnuje
brzmienie :
,, l. Miejsce i termin składania ofert:

a) oErty na)ezy skladać do dnia 30.06 2010 roku do godz' 950w siedzibie Zamawiającego
Z€spół EkonomiczBo Adrninistracyjny szkół w Goździe ; ul' Radomska 7
Ż6-634 c6zd l piętro ; pok. 102'

2. Miejsce i termir otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofeń nastą)i w dniu 30.06.2010 roku o godz. 10 m w siedzibie
Zam awiaj ącego:
Zespół Ekonomiczno Administracyjny szkól w Goździe 26-634 Gózd
ul. Radomska 7; I piętro pok. nr 105 _ sala konferelcyjna
b) bezpośrednio przed otwarci€m oIbrt Zamawiający poda kwotę jaką zamjerza plzeznaczyć
na sfi nansowanie zamówienia;
c) podczas ot\łiefania of9ń Zamawiający splalvdzi oraz cgłosi]

- stan kopert /klóre powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/,
- nazwę i adres wykonawcy' którego ofeńa jest ot\łierana,
- ceny ofertow€;
- okes gwarancji,
- tenrjjn wykonania /wynika z SIWZ/.
- warunki platności i termin płatności /wynika z SNtlZl ' ,,

IIl. paragrafj0 S]|l/Z znienia siętreśćw załącmikach dO Speq..fikacj i i'rlolnych
w anLnków Zanx ów ien ia p oprz ez :

l) Wykreśla się w pkt.1 Z tręści Załączn]ka nr 1do SIWZ pn' 
'' wZóI druku

oferty" zapis ,,,wrŁz z zŁpletzftm sanitarno szatniowym"
2) zmienia się zapis w pkt'3 w treści załącmika nr 1 cio S|WZ pn' ,, WZóI druku

o1'efty" na :

,, Ww zamówienie Zostanie wykonane lv terminie od dnia zawarcia umorły do
15.10.2010 r. Za termin wykonania zamówienia przyjmu1e się Łień
piSemnego Zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości
do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazalriem pełnej dokulnentacji
odbiorowej. ,,

3) WykreŚla się z treści załącznika nr 5 do SIWZ pn. ,' wzór oświadczenie

o spełnieniu warunków udziafu w postępowaniu,, wzór załącznika do oferry" zapis

''wraz 
Z Zaplecz€m sanitarno szatniowym''

4) Wykreśla się z treści załącmika nr 6 do SIWZ pn. 
''Wykaz osób, które będą

uczestnicryc vl wykonaniu zamówienia r^zor zalącznika do olen1 ': zapis

,.wrzz z zxpleczem sanitarno szatniowym"



5) Wykreśla się z treści zźącnika nt 7 do SIWZ pn. ,'oświadczenie, że osoby
L1óre będą uczestniczyć w rłykonaniu zamówienią posiadają wymagane uprawnienia wzór

załącznika do oferty'' , zapis 
'rwtLz 

z zapleczem sanitarno szatniowym" .

6) WykeŚla się z treŚci załącmika nr 8 do SIWZ pn. ,Druk wyka.zu wykonanych

robót wzór załącznika do ofe.ty ; zapis ,yraz z zapleczem sanitarno
szatniowym" .

7) Wykreśla się z treści zaĘcmika nr 9 do SiwZ pn. ,,oświadczenia o brsku

podstaw do wykluczenia wzór załącznika do ofe.ty"i zapis.wraz z zapleczem
sanitarno szatniowym" .

8) WykreŚla się z treści załącznika nr 1l do SIWZ pn. 
''lstotne 

postanowienia

umorłry projekt, zapis ,,wraz z zapleczem sanitarno szatniowym'' .

9) Wykreśla się z treści załącznika nr 12 do SIWZ pn. 
'' 

wzór zesta\łienia kosztów

wzór załącznika do ofelty', Zapis ,rwrtz z zapleczem sanitłrno szatniowym'' '

l O)Wykreśla się z treści załącmika nr l3 do SIWZ pn. 
',Kafty 

prcduktów wzóI
załącznika do oferty " ' Zapis 

''wraz 
z zapleczem sanitarno szatniowym'' '

11) W całości 'mienia się treść załącznik nr 4 do SIWZ pn. ,, przedmiar robÓt'',

który stanowi załacznik nr 1 do ninieiszei modvfikacii
SIWZ.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych wanrnków zamówienia z dnia
07 czerwca 2010 r. pozostająbez zmlan. Powż*ze nniany stają się
wiązące z chwilą ich wprowadzenia i stanowią integratną częśc SIWZ
z dnia 07 częrwca 2010 r.'

Jednoczęśnie Zamawiający informuje' ze pawŻsza modyfikacj a SIWZ
powoduje Zmianę tręści ogłoszenia o Zamówieniu .

Cózd, dnia 18'0o 20l0r'


