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Jelenia Góra, dnia 27 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: 
1) Dział III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): 

Zmiana treści*: 
1. Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 
przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych, w tym:  
1) budowa podjazdu i montaŜ platformy dla osób niepełnosprawnych, 
2) przebudowa pomieszczeń kancelarii i sanitariatów wraz z remontem wiatrołapu i holu na parterze 
budynku, 
3) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na parterze budynku. 
2. Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie uŜyteczności publicznej, co oznacza, Ŝe  
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy – Urząd musi być czynny i wolny od utrudnień związanych z realizacją 
przedmiotowego zamówienia. W związku z powyŜszym niektóre z prac objętych niniejszym 
zamówieniem będą musiały być wykonywane przez Wykonawcę w godzinach popołudniowych  
i wieczornych (po zakończeniu pracy Urzędu) albo w sobotę i niedzielę. Czas pracy Wykonawcy na 
obiekcie będzie na bieŜąco konsultowany i ustalany z Zamawiającym i inspektorem nadzoru 
inwestorskiego.  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Projekt 
budowlany, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót, stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ oraz Przedmiary robót, stanowiące Załączniki Nr 8a i 8b 
do SIWZ. PowyŜsza dokumentacja udostępniona jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w pokoju 
nr 15 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: 
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.  
4. Do realizacji robót budowlanych dopuszcza się uŜycie produktów równowaŜnych, co do ich 
parametrów, jakości i docelowego przeznaczenia, a takŜe spełnianych funkcji i walorów uŜytkowych 
(dotyczy platformy dla niepełnosprawnych) – pod warunkiem ich zgodności ze sprzętem określonym  
w Projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
5. Informacje dodatkowe: 
1) Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami 
technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 
2) Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne 
błędy w przedmiarze robót nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem 
Zamawiającego.  
3) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca realizacji inwestycji i jego otoczenia w celu 
oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie 
mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu 

                                                 
* Zakres zmian w danym zapisie oznaczony został poprzez kursywę, pogrubienie oraz podkreślenie czcionki.  



 2 

zamówienia. Zaniechanie przez Wykonawcę przeprowadzenia wizji lokalnej, o której mowa powyŜej, 
następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność. 
4) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
5) Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia (BIOZ) na budowie, który wymaga akceptacji inspektora nadzoru budowlanego.  
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. 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 
przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych, w tym:  
1) budowa podjazdu i montaŜ platformy dla osób niepełnosprawnych, 
2) przebudowa pomieszczeń kancelarii i sanitariatów wraz z remontem wiatrołapu i holu na parterze 
budynku, 
3) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na parterze budynku, 
4) dostawa i montaŜ stolarki drzwiowej do pomieszczeń na parterze budynku (według 
Załącznika Nr 9 do SIWZ). 
2. Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie uŜyteczności publicznej, co oznacza, Ŝe w 
dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy – Urząd musi być czynny i wolny od utrudnień związanych z realizacją przedmiotowego 
zamówienia. W związku z powyŜszym niektóre z prac objętych niniejszym zamówieniem będą musiały 
być wykonywane przez Wykonawcę w godzinach popołudniowych i wieczornych (po zakończeniu 
pracy Urzędu) albo w sobotę i niedzielę. Czas pracy Wykonawcy na obiekcie będzie na bieŜąco 
konsultowany i ustalany z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Projekt 
budowlany, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót, stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ oraz Przedmiary robót, stanowiące Załączniki Nr 8a i 8b 
do SIWZ. PowyŜsza dokumentacja udostępniona jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w pokoju 
nr 15 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: 
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.  
4. Do realizacji robót budowlanych dopuszcza się uŜycie produktów równowaŜnych, co do ich 
parametrów, jakości i docelowego przeznaczenia, a takŜe spełnianych funkcji i walorów uŜytkowych 
(dotyczy platformy dla niepełnosprawnych) – pod warunkiem ich zgodności ze sprzętem określonym  
w Projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
5. Informacje dodatkowe: 
1) Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami 
technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 
2) Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne 
błędy w przedmiarze robót nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem 
Zamawiającego.  
3) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca realizacji inwestycji i jego otoczenia w celu 
oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie 
mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Zaniechanie przez Wykonawcę przeprowadzenia wizji lokalnej, o której mowa powyŜej, 
następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność. 
4) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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5) Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia (BIOZ) na budowie, który wymaga akceptacji inspektora nadzoru budowlanego.  
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 (roboty budowlane – w tym stolarka drzwiowa) przez 
okres minimum 60 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót; 
c) gwarancji na zamontowane drzwi szklane przez okres minimum 24 miesięcy od dnia 
ostatecznego odbioru robót – przy czym w zakresie drzwi szklanych przesuwnych gwarancja 
obejmuje serwisowanie systemu przesuwnego drzwi poprzez dokonywanie co najmniej raz  
w roku bezpłatnego przeglądu i konserwacji drzwi automatycznych. Zamawiający dopuszcza 
późniejsze rozszerzenie gwarancji na drzwi szklane automatyczne na okres kolejnych 12 
miesięcy przy dalszej umowie serwisowo-konserwacyjnej z płatnymi przeglądami 
maksymalnie 3 razy w roku; 
d) gwarancji na zamontowane drzwi drewniane przez okres minimum 48 miesięcy od dnia 
ostatecznego odbioru robót; 
e) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (platforma schodowa) przez okres minimum 24 
miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót. 

 

2) Dział XI (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) – ust. 11: 
Zmiana treści: 
2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 01.04.2015 r. o godzinie 10:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.04.2015 r. o godzinie 10:30  
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 12, I piętro). 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 03.04.2015 r. o godzinie 10:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.04.2015 r. o godzinie 10:30  
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 12, I piętro). 
 

3) Dział XXI (INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW) – ust. 11: 
Zmiana treści: 
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany przedkładać 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na roboty budowlane,  
w sytuacji, gdy wartość takiej umowy nie przekroczy 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, a takŜe której przedmiotem będzie dostawa materiałów, urządzeń i wyposaŜenia, które 
będą uŜyte podczas prac budowlanych – wymienionych szczegółowo w dokumentacji projektowej. 
Wyjątek stanowi umowa o podwykonawstwo w zakresie dostawy platformy dla osób 
niepełnosprawnych, a takŜe inne ewentualne umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi. W tych przypadkach Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Zastosowanie ma przepis ust. 9 niniejszego Działu. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuŜszy 
niŜ określony w ust. 5 niniejszego Działu, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany przedkładać 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na roboty budowlane,  
w sytuacji, gdy wartość takiej umowy nie przekroczy 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, a takŜe której przedmiotem będzie dostawa materiałów, urządzeń i wyposaŜenia, które 
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będą uŜyte podczas prac budowlanych – wymienionych szczegółowo w dokumentacji projektowej. 
Wyjątek stanowi umowa o podwykonawstwo w zakresie dostawy platformy dla osób 
niepełnosprawnych oraz stolarki drzwiowej, a takŜe inne ewentualne umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi. W tych przypadkach Wykonawca przedłoŜy 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. Zastosowanie ma przepis ust. 9 niniejszego Działu. Jeśli termin zapłaty 
wynagrodzenia będzie dłuŜszy niŜ określony w ust. 5 niniejszego Działu, Zamawiający poinformuje  
o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej. 
 

4) Dział XXVII (WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW): 
Dodaje się Załącznik Nr 9 do SIWZ (Opis stolarki drzwiowej): 

 
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy: 

Zmiana treści: 
Zobowiązania Wykonawcy: 

2. Udzielamy 36/48/60
* - miesięcznej gwarancji jakości za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

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

wynosi 60 m-cy**); 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
Zobowiązania Wykonawcy: 

2. Udzielamy 36/48/60 
* - miesięcznej gwarancji jakości za wykonanie przedmiotu 

zamówienia(roboty budowlane). 
Oświadczamy, Ŝe: 
• udzielamy …-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (roboty budowlane –  

w tym stolarka drzwiowa) (minimalny okres rękojmi wynosi 60 m-cy**); 
 

Dodaje się zapis: 
Oświadczamy, Ŝe:  

• udzielamy …-miesięcznej gwarancji na zamontowane drzwi szklane (minimalny okres 
gwarancji – na zasadach określonych w SIWZ – wynosi 24 m-ce); 

• udzielamy …-miesięcznej gwarancji na zamontowane drzwi drewniane (minimalny 
okres gwarancji wynosi 48 m-cy); 

• udzielamy …-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (platforma 
schodowa) (minimalny okres rękojmi wynosi 24 m-ce); 

 
3. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Projekt umowy – § 1 ust. 1 i 2; § 3 ust. 1; § 12; § 15 ust. 11: 

Zmiana treści: 
§ 1 
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa, opracowana na podstawie Projektu budowlanego, 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarów robót, oferta stanowiąca 
Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
2. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie podjazdu i montaŜu platformy dla osób niepełnosprawnych, przebudowie 
pomieszczeń kancelarii i sanitariatów wraz z remontem wiatrołapu i holu na parterze, a takŜe 
wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej 
Górze przy ul. Kochanowskiego 10. 

§ 3 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przyjętą do realizacji 
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dokumentacją techniczną (tj. projektem budowlanym, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót), stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, którą ZAMAWIAJĄCY 
przekaŜe WYKONAWCY w dniu protokolarnego przekazania placu budowy. 

§ 12 
1.WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na wykonane roboty budowlane …-miesięcznej 
gwarancji i …-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, których bieg rozpoczyna się od 
dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Okres gwarancji na zamontowaną platformę dla osób niepełnosprawnych wynosi: … miesięcy – 
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
3. W okresie gwarancji i rękojmi WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek 
powstałych z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ w terminie 14 dni, bądź  
w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

§ 15 
11. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany przedkładać 
ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na 
roboty budowlane, w sytuacji, gdy wartość takiej umowy nie przekroczy 0,5 % wartości umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, a takŜe której przedmiotem będzie dostawa materiałów, urządzeń  
i wyposaŜenia, które będą uŜyte podczas prac budowlanych – wymienionych szczegółowo  
w dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy). Wyjątek stanowi umowa 
o podwykonawstwo w zakresie dostawy platformy dla osób niepełnosprawnych, a takŜe inne 
ewentualne umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. W tych 
przypadkach WYKONAWCA przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zastosowanie ma 
przepis ust. 9 niniejszej umowy. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuŜszy niŜ określony w ust. 
5 niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY poinformuje o tym WYKONAWCĘ i wezwie go do 
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
§ 1 
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa, opracowana na podstawie Projektu budowlanego, 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów robót i Opisu stolarki 
drzwiowej, oferta stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
2. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie podjazdu i montaŜu platformy dla osób niepełnosprawnych, przebudowie 
pomieszczeń kancelarii i sanitariatów wraz z remontem wiatrołapu i holu na parterze, wykonanie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej, a takŜe dostawie i montaŜu stolarki drzwiowej na parterze 
budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10. 

§ 3 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przyjętą do realizacji 
dokumentacją techniczną (tj. projektem budowlanym, przedmiarami robót, opisem stolarki 
drzwiowej i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), stanowiącą Załącznik Nr 2 do 
niniejszej umowy, którą ZAMAWIAJĄCY przekaŜe WYKONAWCY w dniu protokolarnego 
przekazania placu budowy. 

§ 12 
1.WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na wykonane roboty budowlane …-miesięcznej 
gwarancji i …-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (roboty budowlane – w tym 
stolarka drzwiowa), …-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (platforma 
schodowa), których bieg rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Okres gwarancji na zamontowaną platformę dla osób niepełnosprawnych wynosi: … miesięcy – 
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licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
3. Okres gwarancji na zamontowane drzwi szklane wynosi: … miesięcy – licząc od dnia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy – przy czym w zakresie drzwi szklanych przesuwnych 
gwarancja obejmuje serwisowanie systemu przesuwnego drzwi poprzez dokonywanie co 
najmniej raz w roku bezpłatnego przeglądu i konserwacji drzwi automatycznych. 
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza późniejsze rozszerzenie gwarancji na drzwi szklane automatyczne 
na okres kolejnych 12 miesięcy przy dalszej umowie serwisowo-konserwacyjnej z płatnymi 
przeglądami maksymalnie 3 razy w roku. 
4. gwarancji na zamontowane drzwi drewniane wynosi: … miesięcy – licząc od dnia  
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
5. W okresie gwarancji i rękojmi WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek 
powstałych z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ w terminie 14 dni, bądź w innym terminie 
uzgodnionym przez strony. 

§ 15 
11. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany przedkładać 
ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na 
roboty budowlane, w sytuacji, gdy wartość takiej umowy nie przekroczy 0,5 % wartości umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, a takŜe której przedmiotem będzie dostawa materiałów, urządzeń  
i wyposaŜenia, które będą uŜyte podczas prac budowlanych – wymienionych szczegółowo  
w dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy). Wyjątek stanowi umowa 
o podwykonawstwo w zakresie dostawy platformy dla osób niepełnosprawnych oraz stolarki 
drzwiowej, a takŜe inne ewentualne umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi. W tych przypadkach WYKONAWCA przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Zastosowanie ma przepis ust. 9 niniejszej umowy. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuŜszy 
niŜ określony w ust. 5 niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY poinformuje o tym WYKONAWCĘ  
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 
4. Dodaje się Załącznik Nr 9 do SIWZ – Opis stolarki drzwiowej (jako uzupełnienie 
Przedmiaru robót, stanowiącego Załącznik Nr 8b do SIWZ) 
 

 Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników nr 1 i 4 pozostają bez zmian. 
 

 Zamawiający informuje, Ŝe zmodyfikowane wersje: SIWZ oraz załączników nr 1 i 4 oraz dodanego 
załącznika nr 9 dostępne są na stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.  
 Zmodyfikowane zapisy z 24 i 27 marca 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 24  
i 27 marca 2015 r.”, które zostały ujednolicone po wprowadzonych modyfikacjach.  
 
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.  
 

 


