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Wszystkich zainteresowanych

którzy pobrali SIWZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ i OGŁOSZENIA

Pot, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego przez Powiat Kołobrzeski - Zarząd Dróg
Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8 na zadanie pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr
0269Z Rymań - Drozdowo w miejscowości Drozdowo (od skrzyżowania z droga powiatowa nr 0264Z
Gorawino - Gościno do skrzyżowania z droga gminną - wraz ze skrzyżowaniem) na długości około 180 mb
i powierzchni około l 080 m2"

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 póz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmian w przedmiotowym postępowaniu
w następującym zakresie:

I. ZMIANA NR l W SIWZ

Zamawiający zmienia w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapis
w okt 5 - „Pozostałe dokumenty wymagane wraz z oferta".
Zaois oo zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

1) Formularz oferty (druk w załączeniu - formularz 3.3).
2) Tabela wartości elementów scalonych (zgodnie z treścią według wzoru - formularz 3.4).
3) Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie wzór umowy (projekt umowy -

załącznik nr 4.1).
4) Dowód wniesienia wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,

Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z

ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych zamawiającemu. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest
upoważniony.

6) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy złożyć
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art.
23 ust l i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

II. ZMIANA NR l W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

Zamawiający zmienia w Ogłoszeniu o Zamówieniu zapis w okt 13 - „Pozostałe dokumenty
wymagane wraz z oferta".
Zapis oo zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

1) Formularz oferty (druk w załączeniu - formularz 3.3).
2) Tabela wartości elementów scalonych (zgodnie z treścią według wzoru - formularz 3.4).
3) Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie wzór umowy (projekt umowy -

załącznik nr 4.1).

ST-IV.272.20.2011 Strona l



4) Dowód wniesienia wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,
Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.

5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z
ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych zamawiającemu. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest
upoważniony.

6) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy złożyć
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art.
23 ust l i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wprowadzone modyfikacje są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

ik zamawiającego
ns&ba upoważniona

ST-IV.272.20.2011 Strona 2


