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G.M.341/1/7/2010 

 

Zmiana nr 1 z dnia 09-02-2010 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ 

 
 
 Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień 
publicznych t. j. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. z.) informuję, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego P.N. : ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody” 
dokonuje się następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ 
opublikowanej w dniu 01-02-2010 : 
 
1.Ostanie zdanie w pkt. 6 F.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie : 
 Oferta winna zawierać dokumenty opisane w punktach: B.1, B.2, B.3, B.4, dla każdego partnera 
z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.    
 
2.Punkt 8 w załączniku nr 1 do SIWZ  otrzymuje następujące brzmienie: 
8. Oświadczamy, że przed przygotowaniem oferty zapoznaliśmy się z warunkami budowy,  co 
do których nie wnosimy zastrzeżeń. 
 
3.Zmienia się treść załącznika nr 6 do SIWZ 
 
Nowa treść całego załącznika nr 1 i nr 6 do SIWZ została zamieszczona na stronie 
internetowej. 
 
 
 
 
 

 
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
-wszyscy uczestnicy postępowania  
 
  



Załącznik nr 1 do SIWZ 
................................................................. 
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się  
                 wspólnie o udzielenie zamówienia) 

 
OFERTA 

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 
                         ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody” 

 
I. DANE WYKONAWCY. 
1. Nazwa: ……..................................................................................................................... 
 
2. Adres: ............................................................................................................................... 
 
3. Osoby reprezentujące: 
 
3.1........................................................stanowisko .............................................................. 
 
3.2........................................................stanowisko .............................................................. 
 
4. Wytypowana osoba na Kierownika Budowy: 
 
.............................................................uprawnienia............................................................. 
 
5. Konto bankowe wykonawcy: .......................................................................................... 
 
6. Numer ewidencji podatkowej NIP: ................................................................................. 
 
II. OFERTA. 

1. Niniejszym składamy ofertę na wykonanie zamówienia publicznego pt.                     
za kwotę ryczałtową: 

                                   ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody” 
 

- netto: …………………………………………................................................... zł  
 
- plus podatek  VAT  22 %, wartość podatku VAT ..............................................zł, 
 
- razem brutto: ............................................................................................................................ 
zł (słownie: ................................................................................................................................. 

                      .............................................................................................................. zł brutto.) 
2. Wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy 00/100 zł) zostało  
 
     wniesione w dniu ......................... w ..........................................................................................  
 
     w formie....................................................................................................................................... 
 
3. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do złożenia przed podpisaniem umowy 

zabezpieczenia należytego wykonania niniejszego zamówienia w formie 
 
................................................................... w wysokości ........................................................ zł,          
co stanowi 5 % ceny całkowitej (brutto). 
 

 



  

 
 
4.  Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy do dnia ................................................. 
5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w   

SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptujemy je bez zastrzeżeń. 
6.  Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.   
7.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą do terminu ważności oferty wskazanego  

w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę. 
8.  Oświadczamy, że przed przygotowaniem oferty zapoznaliśmy się z warunkami budowy, co do 

których nie wnosimy zastrzeżeń.       
9.  Oświadczamy, że zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcznej  gwarancji jakości na   
     wykonany przedmiot zamówienia oraz rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 
10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy realizować sami/z udziałem  
     Podwykonawców*. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć    
     podwykonawcy/* obejmuje:................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
   .........................................................................................................................................................  
 
Zastrzeżenia Wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
......................................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
Inne informacje Wykonawcy: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
Załączniki do oferty: 
1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. 6 SIWZ. 
 

.......................................................... 
(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub 

osoby upoważnionej do jego reprezentowania)  
                                                

.................................... dnia.............. 
          (miejscowość) 

 
 
 

*Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
................................................................. 
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się  
                 wspólnie o udzielenie zamówienia) 
                                                                                .................................... dnia.................... 
                                                                                            (miejscowość) 
 
 
 
 

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĄDĄ UCZESTNICZYĆ  
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA P.N.: 

                        ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody” 
 

  
 
 

 
 

Nazwisko i imię 
 
 

Proponowana rola w realizacji 
zamówienia Rodzaj uprawnień Nr uprawnień 

 
   Kierownik budowy   

 
 Kierownik robót elektrycznych   

 
  Kierownik robót kon-bud   

 
Uwaga! 

• Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień ważne na 
dzień składania ofert, kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

• W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

• W przypadku gdy w przedmiotowym wykazie  Wykonawca wskaże osoby którymi będzie 
dysponował, do wykazu zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia tych osób. 

 
 

 
.................................................. 

(pieczęć z własnoręcznym podpisem   
Wykonawcy lub 

osoby upoważnionej do jego reprezentowania)  
                                

.................................... dnia.............. 
          (miejscowość) 
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