
 Brzeźnio, dn. 23.06.2010r. 

 
Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Modyfikacja tre ści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 
Nz R-341/8/10 
 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr R – 341/8/10 na zadanie pn.:  
„Zakup sprz ętu zmechanizowanego dla usprawnienia gospodarki wodno – ściekowej  

w gminie Brzeźnio” 
w ramach operacji „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego 

jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio” 
 
 

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio informuje, Ŝe w treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dokonuje się następujących zmian: 

  
1. W rozdziale I siwz – I Przedmiot zamówienia ust. 2  siwz jest: 

Charakterystyka techniczna i wyposaŜenie ciągnika rolniczego: 
„przekładnie min 16/16 z rewersem lewostronnym” 
 

Powinno być: 

Charakterystyka techniczna i wyposaŜenie ciągnika rolniczego: 
„przekładnie min 16/16 z rewersem prawostronnym lub lewostronnym” 

2. W rozdziale II siwz: Wykaz formularzy dla oferentów załącznik nr 7 wzór umowy § 2 
PRZEDMIOT UMOWY ust. 1 Charakterystyka techniczna i wyposaŜenie ciągnika rolniczego jest: 

„przekładnie min 16/16 z rewersem lewostronnym” 
 

Powinno być: 

 „przekładnie min 16/16 z rewersem prawostronnym lub lewostronnym” 
 

3. W rozdziale I siwz – I Przedmiot zamówienia ust. 2 Charakterystyka techniczna wozu 
asenizacyjnego jest: 
„system napełniania – spręŜarka” 

 
Powinno być: 

„system napełniania – spręŜarka o wydajności minimum 10 000 litrów/minutę (przepływność 
powietrza)” 

 



4. W rozdziale II siwz: Wykaz formularzy dla oferentów załącznik nr 7 wzór umowy § 2 
PRZEDMIOT UMOWY ust. 1 Charakterystyka techniczna wozu asenizacyjnego jest: 
„system napełniania – spręŜarka” 
Powinno być: 
 
„system napełniania - spręŜarka o wydajności minimum 10 000 litrów/minutę (przepływność 
powietrza)” 

 
5. Na stronie 1 siwz usuwa się zapis:  
„Rozdział III: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (błąd pisarski – rozdział III nie 
występuje w siwz) 
 
 

6. W rozdziale I siwz- XX Odpowiedzialność odszkodowawcza jest: 

„ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto  za kaŜdy dzień zwłoki,” 

 

Powinno być: 

„Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto  za kaŜdy dzień zwłoki,” 

 

7. W rozdziale II siwz: Wykaz formularzy dla oferentów załącznik nr 7 wzór umowy § 9 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA jest: 

   „Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto  za kaŜdy dzień zwłoki,” 

Powinno być: 

„Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto  za kaŜdy dzień zwłoki,” 

 
 
8. W rozdziale I siwz –  V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ust. 3 jest:  

„Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  
w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego  
i zawierającym oznaczenie:  
Oferta na zadanie pn.: „Zakup sprz ętu zmechanizowanego dla usprawnienia gospodarki 

wodno – ściekowej w gminie Brzeźnio” 
 

i „ Nie otwierać przed   29 czerwca 2010r. godz. 10.10” oraz adres Wykonawcy.” 
 

 



Powinno być:  

„Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  
w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego  
i zawierającym oznaczenie:  
Oferta na zadanie pn.: „Zakup sprz ętu zmechanizowanego dla usprawnienia gospodarki 

wodno – ściekowej w gminie Brzeźnio” 
 

i „ Nie otwierać przed   30 czerwca 2010r. godz. 10.10” oraz adres Wykonawcy.” 
 

9. W rozdziale I siwz –  X Miejsce i termin składania ofert ust. 2 jest: 

 
„Termin składania ofert upływa w dniu 29 czerwca 2010r. (wtorek), o godz. 10.00 (czasu 
lokalnego).” 
 
Powinno być:  

„Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2010r. (środa), o godz. 10.00 (czasu 
lokalnego).” 
 
 
10. W rozdziale I siwz – pkt XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 1 jest: 
„Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu 29.06.2010r. 
(wtorek), godz. 10.10. (czasu lokalnego).” 
 
Powinno być:  
„Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu 30.06.2010r. 
(środa), godz. 10.10. (czasu lokalnego).” 
 

 

           Wójt Gminy 
      /-/ Dorota Kubiak 
Kierownik Zamawiającego 

 
 


