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ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa sieci wodociągowej Balin - Sempółki                  
i Ksawercin - Dominikowice w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 
ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) 
zawiadamia o zmianie treści SIWZ. 
 
 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:  
Nazwa Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
Ulica: Parzęczewska 29/35  
Kod Miejscowość: 99-200 Poddębice  
telefon: 0 43 678 43 66 fax: 0 43 678 43 66  
Strona WWW: mpwik-poddebice.pl  E-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl   
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00 
 
 

I. Dotyczy części IV. Termin wykonania zamówienia. 
W SIWZ jest: 
Etapu I wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – do 30 grudnia 
2020 r.  
Etapu  II wykonanie robót budowlanych w zakresie zgodnym z wykonanym i zaakceptowanym projektem 
budowlanym – do  15 września 2021r.  
Za termin zakończenia robót rozumie się dzień zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego robót. 
 

W SIWZ powinno być:  
Etapu I wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – do 31 marca 
2021r.  
Etapu  II wykonanie robót budowlanych w zakresie zgodnym z wykonanym i zaakceptowanym projektem 
budowlanym – do  15 września 2021r.  
Za termin zakończenia robót rozumie się dzień zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego robót. 
 
 

II. Dotyczy § 3 w Załączniku Nr 11 do SIWZ – Projekt Umowy.   
W Załączniku Nr 11 do SIWZ jest:  
Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej dla 
potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę; 

b) do dnia 15 września 2021 r. wykonanie II etapu robót budowlanych; 
 

W Załączniku Nr 11 do SIWZ powinno być:  
Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

a) do dnia 31 marca 2021 r. wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej oraz 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

b) do dnia 15 września 2021 r. wykonanie II etapu robót budowlanych; 
 
 

III. Dotyczy § 9 pkt.1 ppkt .1 w Załączniku Nr 11 do SIWZ – Projekt Umowy.    
W Załączniku Nr 11 do SIWZ jest:  
1. Zamawiający będzie dokonywał: 

1) odbioru dokumentacji projektowej dla potrzeb pozwolenia na budowę i uzyskanie przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. pozwolenia na budowę w 
Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Poddębicach, 

 

http://mpwik-poddebice.pl/


   

W Załączniku Nr 11 do SIWZ powinno być:  
1. Zamawiający będzie dokonywał: 

1) odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę; 
 
 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
 

 
 

Prezes Zarządu 
 

(-) Włodzimierz Szymański 
 


