
Zatwierdzam

Burmistrz I owej

Adam  Gliniak

owa, dnia 14.11.2011 r.

Dodatkowe zmiany (wyja nienia) Zamawiaj cego do SIWZ

1. W za czniku numer 6 – rodzaj prac jakie wykonawca powierzy podwykonawc  -  nie
nale y podawa  nazwy podwykonawcy, tylko rodzaj powierzonej cz ci zamówienia.

2. W rozdziale 3 Opis przedmiotu zmówienia SIWZ omy kowo ponumerowano punktacj
pozycji:

jest:

3.1 Przepisy prawne reguluj ce podstaw  wykonywania zamówienia:

3.2 Przedmiot zamówienia:

3.3 Przedmiot zamówienia  obejmuje :

3.1. Wykonawca  jest zobowi zany sporz dzi  kalkulacj  ceny ofertowej na podstawie
przedmiarów robót stanowi cych za cznik  SIWZ z zachowaniem uk adu, kolejno ci
tj. ka da pozycja z kosztorysu ofertowego winna by  wyceniona wed ug kolejno ci i
bez pomini cia pozycji,  z cenami  jednostkowymi i warto ci  wszystkich  robót

3.2. Niniejszy przedmiot zamówienia nale y  wykona   zgodnie z za czonym do SIWZ
projektem budowlanym oraz za czonymi  przedmiarami robót.

3.3. Wykonawca sporz dzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania

        przedmiotu zamówienia ( etap umowy )

3.4.  Wykonawca   wykona  i  zamontuje   dwie  tablice  zgodnie  z  wytycznymi  /za .  do
specyfikacji / Instytucji Zarz dzaj cej w zakresie informacji i promocji dla
beneficjentów :

3.8.  Ponadto Wykonawca uwzgl dni w cenie oferty:

koszt i wykonanie obs ugi geodezyjnej (w tym koszt i  wykonanie map oraz
          obmiarów  powykonawczych  )

koszt wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej i tablicy pami tkowej o



których mowa w punkcie 3.7.

powinno by :

3.1 Przepisy prawne reguluj ce podstaw  wykonywania zamówienia:

3.2 Przedmiot zamówienia:

3.3 Przedmiot zamówienia  obejmuje :

3.4. Wykonawca  jest zobowi zany sporz dzi  kalkulacj  ceny ofertowej na podstawie
przedmiarów robót stanowi cych za cznik  SIWZ z zachowaniem uk adu, kolejno ci
tj. ka da pozycja z kosztorysu ofertowego winna by  wyceniona wed ug kolejno ci i
bez pomini cia pozycji,  z cenami  jednostkowymi i warto ci  wszystkich  robót

3.5. Niniejszy przedmiot zamówienia nale y  wykona   zgodnie z za czonym do SIWZ
projektem budowlanym oraz za czonymi  przedmiarami robót.

3.6. Wykonawca sporz dzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania

        przedmiotu zamówienia ( etap umowy )

3.7.  Wykonawca   wykona  i  zamontuje   dwie  tablice  zgodnie  z  wytycznymi  /za .  do
specyfikacji/ Instytucji Zarz dzaj cej w zakresie informacji i promocji dla
beneficjentów :

3.8.  Ponadto Wykonawca uwzgl dni w cenie oferty:

koszt i wykonanie obs ugi geodezyjnej (w tym koszt i  wykonanie map oraz
          obmiarów  powykonawczych  )

koszt wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej i tablicy pami tkowej o
których mowa w punkcie 3.7.


