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ZMIANA SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w
formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:
„Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia”

Zatwierdził:
Burmistrz Iłowej
Paweł Lichtański

Iłowa, dnia 06.12.2017r.
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Działając na podstawie art. 38 us. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) zmienia się Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia jak poniżej:
Rozdział IV SIWZ - było:
Termin realizacji całości zamówienia – do dnia 29.06.2018r.
w tym:
1) terminy wykonania dokumentacji:
a) projekt budowlany – wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi
decyzjami i uzgodnieniami w tym uzyskanie pozwolenia na budowę – do dnia 28.02.2018r.
b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – do
dnia 28.02.2018r.,
c) kosztorysy i przedmiary – do dnia 28.02.2018r.
2) termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 29.06.2018r.
Uwaga:
Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę i przekazaniu na
jego Wniosek przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym.
Poprzez termin realizacji całości zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlano
montażowych, wykończeniowych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez
Wykonawcę i niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi organami administracji.

Rozdział IV SIWZ - jest:
Termin realizacji całości zamówienia – do dnia 20.06.2018r.
w tym:
1) terminy wykonania dokumentacji:
a) projekt budowlany – wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi
decyzjami i uzgodnieniami w tym uzyskanie pozwolenia na budowę – do dnia 28.02.2018r.
b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – do
dnia 28.02.2018r.,
d) kosztorysy i przedmiary – do dnia 28.02.2018r.
3) termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 20.06.2018r.
Uwaga:
Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę i przekazaniu na
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jego Wniosek przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym.
Poprzez termin realizacji całości zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlano
montażowych, wykończeniowych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez
Wykonawcę i niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi organami administracji.

Zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Zmienia się załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy

