
 
Rewal, dnia 30.03.2011 r. 
 

Znak sprawy: ID.271.04.03.2011 
        WYKONAWCY 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Rewitalizacja zabytkowej 

linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i 
budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający 

modyfikuje tre ść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. W związku z udzielonymi w dniu 29.03.2011r. odpowiedziami na pytania Wykonawców 
modyfikuje się treść Rozdziału IV SIWZ Termin wykonania zamówienia, który otrzymuje 
brzmienie: „Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 29 czerwca 2012 r. 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uŜytkowanie”.  

2. W rozdziale XVI SIWZ pkt. 4, lit. e dodaje ppkt. 4 treści: 
„4. zmiany zakresu rzeczowego i finansowego przewidzianego do wykonania w roku 
2011, jeŜeli zajdą ku temu uzasadnione okoliczności.”  

3. W Formularzy Oferty pkt. 3 dotychczasową datę 31 maja 2012 r. zastępuje się datą 29 
czerwca 2012 r. 

4. W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór harmonogramu, w pkt. 3 uwag pod tabelą dodaje się 
po przecinku; „z zastrzeŜeniem zapisów pkt. V załącznika do rozdziału III pkt. 3 SIWZ 
„Przedmiot zamówienia”. 

a) W załączniku do rozdziału III pkt. 3 SIWZ „Przedmiot zamówienia”,  pkt. V ppkt. 1, po 
pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: „Zamawiający nie wyklucza zwiększenia ww. kwoty, 
w sytuacji jeśli zajdą ku temu uzasadnione okoliczności.”   

5. W części III SIWZ „Wzór Umowy”  wprowadza się następujące zmiany: 

a) W art. 5 poprawia się numerację numeracje ustępów odpowiednio od 5.1. do 5.6. 

b) W art. 5 ust. 5.2. lit. c) zmienia się datę odbioru końcowego na – 29 czerwca 2012r. 

c) W art. 13 wzoru umowy (cz. III SIWZ) pkt. 13.3 lit. e dodaje się ppkt. 4 treści: 
„4. zmiany zakresu rzeczowego i finansowego przewidzianego do wykonania w roku 

2011, jeŜeli zajdą ku temu uzasadnione okoliczności.”  
 
PowyŜsza modyfikacja staje się obowiązująca z chwila jej opublikowania. 

 
        Za Zamawiającego 
        Sekretarz Komisji Przetargowej  
 
        Tomasz Bartkowski 

 

                   Gmina Rewal 
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