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MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ    

  

 

      Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP pod Nr 522325-N-2017 r. oraz  
na stronie internetowej Zamawiającego (data zamieszczenia – 08.06.2017r.) na zadanie pn. 
Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, 
Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni 

 
Zamawiający, Gmina Bogatynia, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U.  z 2015r., poz.2164 ze zm.) zawiadamia, że wprowadza 
następującą modyfikację do SIWZ: 
 
 
1. str. 2 SIWZ 
 
Jest: 
Integralną częścią SIWZ jest:  
Dokumentacja projektowa pn.: „Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach  
z 2013r.” opracowana w 2016 roku przez Biuro Projektowe „PRODOMAR inż. Mariusz Smreczyński”  
z siedzibą w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30, zawierająca: 
- projekt budowlany;  
- projekty wykonawcze;  
- projekt tymczasowej organizacji ruchu; 
- projekt stałej organizacji ruchu; 
- specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót; 
- opinię geotechniczna; 
- przedmiar robót; 
- zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, nr pisma BS.    
  6743.1.450.2015.3 z dnia 16.09.2015r. 
- decyzję pozwolenia na budowę nr 397/2015 nr pisma BS.6740.2.418.2015.3 z dnia 30.11.2015r. 
- uzgodnienia PEC S.A., TAURON Dystrybucja, Orange Polska 

 
winno być: 
Integralną częścią SIWZ jest:  
- Dokumentacja projektowa pn. Budowa chodników oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic 
Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni”, opracowanej w 2015 roku przez Biuro 
Projektowe SD PROJEKT s.c.  z siedzibą w Poznaniu ul. Szymborska 10/8,  w tym : 

a) projekt budowlany  
b) projekt wykonawczy  
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
d) przedmiar robót 
e) opinia geotechniczna  
f) projekt tymczasowej organizacji ruchu  



  

g) projekt stałej organizacji ruchu  
- Dokumentacja projektowa pn. „Remont ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni”, 
opracowanej w 2015 roku przez Biuro Projektowe SD PROJEKT s.c.  z siedzibą w Poznaniu ul. 
Szymborska 10/8,  w tym : 

a) dokumentacja techniczna 
b) projekt wykonawczy 
c) projekt tymczasowej organizacji ruch 
d) projekt stałej organizacji ruchu 
e) przedmiar robót  
f) opina geotechniczna 
g) specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót     

- zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, nr pisma BS.    
  6743.1.450.2015.3 z dnia 16.09.2015r. 
- decyzja pozwolenia na budowę nr 397/2015 nr pisma BS.6740.2.418.2015.3 z dnia 30.11.2015r. 
- uzgodnienia PEC S.A., TAURON Dystrybucja, Orange Polska 

 
2. str. 3 SIWZ 
 
jest: 
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych pod nr ………. - 2017; data zamieszczenia: 08.06.2017 
winno być: 
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych pod nr 522325-N-2017  - 2017; data zamieszczenia: 08.06.2017 

 
 
 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i należy stosować ja odpowiednio. 

   

                                                                                                                W imieniu Zamawiającego 
 
 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Bogatynia 
Mgr Andrzej Grzmielewicz 

 

 
Otrzymują: 

1. zamieszczono - strona internetowa www.bogatynia.pl 
2. aa 

 

http://www.bogatynia.pl/

