Kłobuck, dnia 08.03.2017 r.
Numer sprawy IR.271.004.2017.BM
IR.KW-0077/17

Do wszystkich Uczestników postępowania nr IR.271.004.2017.BM

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164) zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Nadzór inwestorski
nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 470103 S ul. Łąkowej na odcinku od
ul. 11 Listopada (DW nr 492) do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem
oświetlenia drogowego w Kłobucku” w następujący sposób:

1) Usuwa się ze SIWZ zapis Rozdziału XIV ust.1 i 2 wpisując w to miejsce: „ Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.
2) Zmienia się wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Aktualnie obowiązującym staje się załącznik nr 6a
(załączony do pisma).
3) Usuwa się ze SIWZ zapis Rozdziału III ust. 5 pkt.5.1.-5.4. wpisując w to miejsce: „Zamawiający nie wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli realizacja tych czynności polega na wykonaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).”
oraz dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„ 6. Podwykonawcy
6.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda skazania przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców.
6.2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a st. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zadaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług”
W związku z powyższym ulegnie zmianie numeracja niniejszego rozdziału, zwiększając się o 1.
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