
 

PFiZP.271.4.2013            Stawiszyn, dnia 08.05.2013 roku 

 

 

MODYFIKACJA 1 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 
Dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Nr 171684 - 2013 data 29.04.2013 r. na „Opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: „Budowa publicznego samorządowego przedszkola 

przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych /Dz.U. z 2010 . Nr 113 poz. 759 ze zmianami/  Zamawiający postanawia  

zmodyfikować treść SIWZ w następujący sposób: 

 
 

SIWZ - V. Termin realizacji zamówienia  
 

 

       Jest: 

 

„Zamawiający ustala, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach: 
- etap I opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zakresem niezbędnym do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 31.08.2013 
- etap II uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty przekazania przez 
Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.” 

 
 Zmienia się na: 

 

„Zamawiający ustala, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach: 
- etap I opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zakresem niezbędnym do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 30.09.2013 
- etap II uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty przekazania przez 
Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.” 

 
 

   Załącznik nr 9  do SIWZ    Projekt umowy  -  § 6 pkt. 1 
 

Jest:  

 

„Projektant wykona przedmiot umowy w następujących dwóch etapach: 
a) etap I opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 31.08.2013 r. 
b) etap II uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty 

przekazania przez Zamawiającego wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.” 
 

 

 

 

 

 



 Zmienia się na: 

   
        „Projektant wykona przedmiot umowy w następujących dwóch etapach: 
c) etap I opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 30.09.2013 r. 
d) etap II uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty 

przekazania przez Zamawiającego wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.” 
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