
 Pleszew, 19 maja 2014 r. 
 
 
Do wszystkich zainteresowanych 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont 

elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie” 
 
Działając w imieniu Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o., na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonuję niniejszym zmiany 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zmianie następujących 
zapisów: 
 

BYŁO JEST 

pkt XVII.10) 
str. 8 SIWZ 

„10. Nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo których przedmiotem 
są dostawy lub usługi o wartości 
mniejszej niż 10 000,00 zł brutto.” 

„10) Nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, jeżeli: 
a) ich wartość nie przekracza 0,5% 
wartości zawartej umowy zamówienia 
publicznego; 
b) dotyczą dostaw materiałów 
budowlanych, a w szczególności 
materiałów, o których mowa w 
Zestawieniu materiałów (patrz zał. nr 7 
do SIWZ), pozycje "ETO" od 0000000-
147 do 1602003-060 oraz od pozycji 
1701100-033 do 8990411-020; 
c) dotyczą usług wywozu gruzu, 
odpadów lub innych usług 
transportowych lub usług wynajęcia 
rusztowań. 
10a) Zgłoszeniu Zamawiającemu na 
zasadach określonych w § 15 ust. 11 
projektu umowy podlegają umowy o 
podwykonawstwo których przedmiotem 
są dostawy: (1) stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz (2) płyty i stopnie 
granitowe, jeżeli Wykonawca nie ma 
możliwości wykonania tych części 
zamówienia siłami własnego 
przedsiębiorstwa.” 

§ 15 ust. 11 
str. 18 SIWZ 



„Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo, których wartość nie 
przekracza 0,5% wartości zawartej 
umowy zamówienia publicznego lub o 
wartości mniejszej niż 10 000,00 zł 
brutto.” 

„Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo, jeżeli: 
a) ich wartość nie przekracza 0,5% 
wartości zawartej umowy zamówienia 
publicznego; 
b) dotyczą dostaw materiałów 
budowlanych, a w szczególności 
materiałów, o których mowa w 
Zestawieniu materiałów (patrz zał. nr 7 
do SIWZ), pozycje "ETO" od 0000000-
147 do 1602003-060 oraz od pozycji 
1701100-033 do 8990411-020; 
c) dotyczą usług wywozu gruzu, 
odpadów lub innych usług 
transportowych lub usług wynajęcia 
rusztowań.” 

 
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść ww. zmiany w treści składanych ofert. 
Inne postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie. 
 


