l.dz./…………….…/ OWP-K/02/2014/Podczyszcz.

Łężyce, 2014-03-03

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem: 69015-2014 dnia 31.03.2014 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na
terenie zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach”

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z
późn. zmianami) zmienia treść SIWZ, dokonując zmian nieistotnych, w następujący sposób:
Było:
XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do:
c) złożenia dowodu posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia na okres od daty
rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego opisanego
w § 24 ust. 1 lit. d) zał.nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”, na kwoty 10 000 000,00 zł dziesięć
milionów 00/100) PLN, dla następujących wypadków, które były spowodowane
zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:
a. szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;
b. szkody w sprzęcie;
c. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót,) powstałe
w związku z wykonywaniem umowy;
d. nieszczęśliwe wypadki;
e. szkody osób trzecich.

Jest:
XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do:

c) złożenia dowodu posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia na okres od daty
rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia do końca okresu zgłaszania wad
(rozumianego jako okres udzielonej gwarancji na wykonaną podczyszczalnię odcieków
i ścieków technologicznych), na kwoty 10 000 000,00 zł dziesięć milionów 00/100)
PLN, dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami
stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:
a. szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;
b. szkody w sprzęcie;
c. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót,) powstałe
w związku z wykonywaniem umowy;
d. nieszczęśliwe wypadki;
e. szkody osób trzecich.
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