
Leoncin, dnia 14 marca 2011 roku 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin           

                  Do 

Wszystkich Wykonawców 

 

 

MODYFIKACA 

 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 dot. o udzielnie zamówienia publicznego nr GK-341/p. n /1/11 prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego z dnia 04 marca  2011 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Nowe Grochale na odcinku od drogi powiatowej nr 2401W Nowiny – Nowe Grochale 

do drogi wojewódzkiej 575 Kazuń – Płock” w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011”. 

 Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin działając zgodnie z art. 38 ust. 4  ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 

modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o 

udzielenie publicznego. 

Zakres modyfikacji jest następujący: 

Punkt III ust. 3  brzmiał: Szczegółowy zakres robót zgodny z dokumentacją kosztorysowo-opisową, 

przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

Przedmiar robót brzmiał: 

 

 

Otrzymuje brzmienie: 

Punkt VI. Ust. 1 lit.e) brzmiał : 

e)  uprawnienia budowlane  Kierownika Budowy  oraz aktualne zaświadczenie  o przynależności do    

     Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa  .              

Otrzymuje brzmienie: 

e) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, załącznik nr 7 

 

Termin składania ofert : nie ulega zmianie. 

Termin otwarcia ofert: nie ulega zmianie. 

 

         Z up. Wójta Gminy 

        /-/mgr inż. Anna Krzyczkowska  

         Sekretarz Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 7 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

do postępowania o zamówienie publiczne pn.: Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Nowe Grochale na odcinku od drogi powiatowej nr 2401W Nowiny – Nowe 

Grochale do drogi wojewódzkiej 575 Kazuń – Płock” w ramach ,,Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. 

 

Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia*: 

Nazwa (firma) 

.................................................................................................................................

... 

Siedziba i adres 

.......................................................................................................... 

Nr 

telefonu/faksu........................................................................................................ 

NIP.................................................nr REGON 

….................................................... 

Oświadczam / oświadczamy*, że: 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z 

wymaganiami określonymi w punkcie VI.1.lit. e siwz). 

 

 

 

 

   _____________________________________ 

podpis osoby/osób uprawnionych 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

 


