
Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 
nieograniczonego: Prace modernizacyjno-budowlane w budynkach INS, Nr sprawy 
INS/NO-16/2011; Numer ogłoszenia: 53516 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.Dz.U.2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów 
Sztucznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje następujących zmian:  
 

1)  W rozdziale XX SIWZ „Warunki umowy” po ust. 3, tj. po zdaniu: Nastąpi zmiana materiałów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
ofercie, stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, 
zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie. 
dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:  
 
„4.  Przewiduje się możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 

jest nieuzasadnione ze względów technicznych lub wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest korzystne dla zamawiającego 
a dotyczyło będzie następującego zakresu prac: rozbiórkowych, posadzkowych, tynkarskich, 
malarskich i instalacyjnych”. 

 
 

2)  W załączniku nr 5 do SIWZ „UMOWA Nr 16/2011” w § 12, po ustępie 2 pkt. 4), dodaje się ustęp  
3 w brzmieniu: 
 
„3.  Przewiduje się możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 

jest nieuzasadnione ze względów technicznych lub wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest korzystne dla zamawiającego 
a dotyczyło będzie następującego zakresu prac: rozbiórkowych, posadzkowych, tynkarskich, 
malarskich i instalacyjnych”. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część i jest 
wiążąca dla stron postępowania. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.  
Termin, godzina i miejsce składania ofert oraz termin, godzina i miejsce otwarcia ofert również 
pozostają bez zmian. 
 
Zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie doręczona Wykonawcom którym przesłano SIWZ, zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
zostanie ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
 
Puławy, 28.03.2011 r. 

 
 
  


