
 
Rawa Mazowiecka, 24.10.2007r. 

 Znak: RG-I/341/10b/4/2007 
     

 
Do wiadomości:         - 

wszyscy uczestnicy 
 
 

ZMIANA 
              SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
Zamawiający – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka na podstawie art. 38 ust 4 ustawy 
dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006r, poz. 1163 
z póź.zm.)  zmienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w treści: 
 

1. Pkt. 4 SIWZ. 
Termin wykonania zamówienia. 

 21.12.2007r 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Termin wykonania zamówienia: 

 30.05.2008r 
 

2. Pkt 8.1 
O Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:   

 2 000 zł. (Słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:   
 2 000 zł. (Słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 
 
3. Pkt 11.1 i 11.2 
 
11.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego Plac Piłsudskiego 5 w 
pokoju Nr 12 (sekretariat Urzędu Miasta ) do dnia 12 listopada 2007r. do godz. 
1000    

 
11.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, 
 którzy zechcą  przybyć do siedziby Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 
15 (sala konferencyjna) w dniu  12 listopada 2007r. o godz.1005 
 
które otrzymują nowe brzmienie: 
 
11.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego Plac Piłsudskiego 5 w 
pokoju Nr 12 (sekretariat Urzędu Miasta ) do dnia 20 listopada 2007r. do 
godz. 1000    

 
11.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, 



 
 którzy zechcą  przybyć do siedziby Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój 
nr 15 (sala konferencyjna) w dniu  20 listopada 2007r. o godz.1005 
 
4. druku oferty (załącznik nr 3) zapis: 
 
„Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  budowę 
wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z 
bieŜnią na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej oferujemy 
wykonanie w terminie do dnia 21.12.2007r roku robót budowlanych zgodnie z 
kosztorysem ofertowym   w cenie netto ........................... zł” 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„Nawi ązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  budowę 
wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz 
z bieŜnią na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej 
oferujemy wykonanie w terminie do dnia 30.05.2008r roku robót 
budowlanych zgodnie z kosztorysem ofertowym   w cenie netto 
........................... zł” 
 
5. projektu umowy (załącznik nr 6) § 3 pkt 2/ : 
 
zakończenie robót - na dzień: 21 grudnia 2007r. 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
 
zakończenie robót - na dzień: 30 maja 2008r. 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                    Z powaŜaniem 
 
                                                                                               
                                                                                          
 
 


