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Nr sprawy: FW/ZP/2/2019 

         

                                                                            

MODYFIKACJA SIWZ nr 3 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z realizacją 

zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku wodnego pn. 

„Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie”. 

  

  

§ 1 

 

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający dokonuje modyfikacji 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ” – w ten sposób, że  

 

1. Ilekroć w SIWZ występuje data 03 października 2019 r. zastępuje się ją datą 07 

października 2019 r.   

2. W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, Zamawiający  przedłuża termin składania, 

otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 07 października 2019 r. 

3. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Jednocześnie na podstawie przepisu art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający dokonuje zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu publicznym, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 10 września 2019 r., zgodnie z formą i procedurami przewidzianymi w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa.  

§ 2 

 

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający dokonuje modyfikacji 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ” – w ten sposób, że 

dodaje na stronie BIP: https://bip.fabrykawody.eu/zamowienia-publiczne/fw-zp-2-2019/ 

https://bip.fabrykawody.eu/zamowienia-publiczne/fw-zp-2-2019/


 

obok opublikowanych już załączników do SIWZ, ich wersje edytowalne, tożsame co do 

treści, tj: 

 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty – wersja edytowalna Word, 

2) Załącznik nr 1a do SIWZ kalkulacja cenowa – wersja edytowalna Excel, 

3) Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o wykluczeniu – wersja edytowalna Word, 

4) Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków – wersja edytowalna 

Word, 

5) Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy – wersja edytowalna Word, 

6) Załącznik nr 5 do SIWZ OPZ – wersja edytowalna Word, 

7) Załącznik nr 6 do SIWZ zobowiązanie podmiotu trzeciego – wersja edytowalna Word. 

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe 

zapisy SIWZ pozostają niezmienione. 


