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                    Rymanów, 15.12.2009r
Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                 W związku z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – wprowadza się następujące zmiany 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Wprowadza się pkt. 4a o treści: Inne postanowienia.
-  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub 
w art.134 ust.6 pkt.3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

         2.    Do pkt 13 wprowadza się ppkt e o treści:
                 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
                 zamiast dokumentów wyszczególnionych w pkt.13.3 – składa dokument lub dokumenty, wystawione 
                 w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
                 likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamó-
                 wienie jak również składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
                  pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24
                  ust.1 pkt.4-8 ustawy. W/w dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed 
                  upływem składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma
                  siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je doku-
                 mentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym
                  administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
                  pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
        2.     Do pkt.13b dodaje się zapis o treści: „lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
                udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia”.  

W nawiązaniu do wprowadzonych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższych 
zmian – ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej i tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy na następującą:

 Rymanów,15.12.2009

GMINA RYMANÓW

                                        38 -480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14

zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych

Dz.U.Nr.19 poz.177 z późniejszymi zmianami ogłasza przetarg 
nieograniczony na

„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka”

w zakresie wyszczególnionym w pkt.3 SIWZ. 

Termin realizacji zamówienia ustala się na : rozpoczęcie – po 
zawarciu umowy

zakończenie – 15 wrzesień 2010r.



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze 
strony internetowej

Gminy Rymanów o adresie: www.rymanow.pl lub zakupić w 
siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu – cena 30,00 zł brutto.

Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 29 grudzień  2009r do godz. 
9-tej w Sekretariacie

Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

Warunki udziału określone zostały w pkt.13 SIWZ.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Umowa ramowa – nie dotyczy.

Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.

Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 
7 lub w art.134 ust.6 pkt3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
– nie dotyczy.

Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez 
otwierania.

Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 29 grudnia 2009r o 
godz.9 -tej.

w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.

Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu 
składania ofert.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z 
oferentami jest

http://www.rymanow.pl/


Alicja Rutkowska tel. 0134356672, fax.0134357975 w godz.pracy 
Urzędu Gminy

poniedziałek – od 8 – 16-tej,od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.

  


