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Załącznik Nr 28 
 

Pabianice, dnia 28.03.2017 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 

 
DM.272.29.2017 

......................................................... 
                             znak sprawy 

………………………………… 
          nazwa wykonawcy 
…………………………………. 
          adres wykonawcy 
…………………………………. 

 
ZMIANA TRE ŚCI SIWZ 

 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice” przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega na wprowadzeniu 
następujących zmian: 
 
I ZMIANA 

 
W rozdziale V „Formularze załączników do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ”, w § 31 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający dokonuje 
zmiany w zakresie określenia wymogów niezbędnych do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadaje mu brzmienie: 

 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi spełniać wymogi niezbędne do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej, a mianowicie: 
1) posiadać uprawnienia budowlane stwierdzone decyzją i ważne zaświadczenie                        

o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z wymogami 
art. 12 ust. 7 Prawo budowlane uprawniające do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie umożliwiające wykonywanie nadzoru inwestorskiego 
w branży drogowej i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
telekomunikacyjnej; 

2) posiadać znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne                              
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane                     
z robotami, oraz przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji 
robót; 

3) przestrzegać przepisy bhp i ochrony środowiska. 
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II ZMIANA 
 

W rozdziale I „Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia”: 
1. w § 11 „Opis sposobu przygotowania ofert” ust. 11 pkt 11.1. „Opakowanie winno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego 
na adres:” otrzymuje brzmienie: 

POWIAT PABIANICKI 
ul. Piłsudskiego 2 

95-200 PABIANICE 
 
oraz zawierać sformułowanie: 
 

OFERTA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice” 

przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego 
Nie otwierać przed godz. 10.15 w dniu 5 kwietnia 2017 r. 

 
2. w § 12 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Termin składania ofert upływa dnia 5 kwietnia 2017 r. o godz. 1000. 
 
3. w §12 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2017 r. o godz. 1015 

w Sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 95-200 Pabianice, 
ul. Piłsudskiego 2, budynek „A”, parter, pokój nr 8. 

 
Termin składania ofert ulega zmianie. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 5 kwietnia  2017 r. godz. 1000 

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2017 r. godz. 1015  

w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 95-200 Pabianice,  
ul. Piłsudskiego 2, budynek „A”, parter, pokój nr 8. 
 
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
poinformowania. 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
          /-/ Marcin Somorowski 
 


