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Rybnik, dnia 17.04.2019r.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego p.n.:

Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach.
Dziatajqc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiajqcy - Zarzqd Dr6g Powiatowych w Rybniku informuje o dokonaniu
nastoujqcych zmian w treki specyfikacji istotnych warunkOw zamOwienia:
1. ISTNIEJACY ZAPIS w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w punkcie III.3.j
j). Wykonawca, ktOremu zostanie udzielone zam6wienie udzieli Zamawiajqcemu gwarancji. Minimalny
wymagany przez zamawiajqcego okres gwarancji na roboty objqte niniejszym zam6wieniem wynosi 60
miesigcy tj. 5 lat liczqc od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.
UWAGA: Wykonawca mole zaoferowa6 dtuiszy okres gwarancji, przedtu2ajqc okres minimalny
60 miesigcy (5 lat) o dodatkowe 24 miesiqce (2 lata) co bqdzie uwzglqdnione podczas oceny
i badania ofert na zasadach okrOonych w sekcji XIII „Opis kryteriOw, ktorymi zamawiajqcy bgdzie
siq kierowat przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteri6w oraz sposobu oceny
ofert".
UWAGA: Udzielajqc gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnoki przeglqclow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zarnowienia w zwiqzku z czym koszt
ten powinien zosta6 uwzglqdniony w wynagrodzeniu.
Przewiduje siq , ±e przeglqdy bgclq odbywaty siq raz w roku.

ZASTEPUJE SIE NASTEPUJACYM:
j). Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamOwienie udzieli Zamawiajqcemu gwarancji. Minimalny
wymagany przez zamawiajqcego okres gwarancji na roboty objgte niniejszym zarnowieniem wynosi 60
miesigcy tj. 5 lat liczqc od daty podpisania protokotu odbioru koincowego.
Wykonawca mole zaoferowa6 dtuiszy okres gwarancji, przedluiajqc okres minimalny
UWAGA:
60 miesigcy (5 lat) o dodatkowe 24 nniesiqce (2 lata) co bqdzie uwzglqdnione podczas oceny
i badania ofert na zasadach okr8lonych w sekcji XIII „Opis kryteri6w, ktOrymi zamawiajqcy logdzie
sig kierowat przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny
ofe rt"
Powyisze ustalenia nie dotyczq udzielenia gwarancji jakoki i okresu rqkojmi na wykonanie
oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zamawiajqcy igcla udzielenia okresu gwarancji
na oznakowanie poziome na okres 1 roku (12 miesigcy) liczqc od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.
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Udzielajqc gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnoki przeglqdow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zarnOwienia w zwiqzku z czym koszt
UWAGA:

ten powinien zostat uwzglgdniony w wynagrodzeniu.
Przewiduje siq , ie przeglqdy bqdq odbywaty siq raz w roku.

Jednoczenie informujemy, 2e w zwiqzku z powy2szq zmianq zatqczamy nowy wzor zatqcznika Nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia — Formularz ofertowy - wzor.

Jednoczegnie ZamawiajRcy informuje, ie wszystkie pozostate zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i
miejsce sktadania i otwarcia ofert, pozostajq bez zmian.

DYREKTOR
Zarzaciu Drog Powiatowych
• w Rybniku

in±. Bernard Simon
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