
 1 

Jelenia Góra, dnia 24 marca 2015 r. 
ROT-IV.272.1.2.2015 

 
 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
„Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 

w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych” 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a takŜe w treści Załącznika Nr 1 do SIWZ 
(Formularz ofertowy): 
 

1. SIWZ: 
Dział III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – ust. 5 pkt 6 lit. b: 

Zmiana treści*: 
6) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: 

a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia 

ostatecznego odbioru robót; 

b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 36 miesięcy od dnia 

ostatecznego odbioru robót.  
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
6) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: 

a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia 

ostatecznego odbioru robót; 

b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 60 * miesięcy od dnia 

ostatecznego odbioru robót.  

 
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy: 

Zmiana treści: 
Oświadczamy, Ŝe: 
• udzielamy …-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (minimalny okres rękojmi 

wynosi 36 m-cy); 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
Oświadczamy, Ŝe: 
• udzielamy …-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (minimalny okres rękojmi 

wynosi 60 m-cy); 
 

 

 Pozostałe zapisy SIWZ oraz załącznika nr 1 pozostają bez zmian. 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe zmodyfikowane wersje: SIWZ oraz załącznika nr 1 dostępne są na 
stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.  
 Zmodyfikowane zapisy z dnia 24.03.2015 r. zostały wyszczególnione w dokumentach poprzez 
oznaczenie ich kursywą, pogrubieniem oraz podkreśleniem czcionki. W związku z powyŜszym 
Wykonawcy mogą korzystać z dokumentów i formularzy  oznaczonych treścią: „po zmianach z dnia 
24 marca 2015 r.”, które zostały ujednolicone po wprowadzonych modyfikacjach.  
 

                                                 
* Zakres zmian w danym zapisie oznaczony został poprzez kursywę, pogrubienie oraz podkreślenie czcionki.  
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WAśNE: Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany 
treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień 
Publicznych opublikowane zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.  
 

 


