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OZ.271.406.2016                                                                              Kraków, dnia 30.11.2016 r. 
 
 
 
                                                                                              Wg rozdzielnika 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako 
drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do 
skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego.  
Znak sprawy 5/XI/2016. 
 
W wyniku omyłki pisarskiej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę: 
 
Nazwa przedmiotu: 
Było :  
Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcink u od 
ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i 
Krzy żanowskiego. 
 
Poprawiony zapis brzmi:  
Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcink u od 
ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i 
Krzy żańskiego. 
 
- części I SIWZ pkt 1,ppkt a): 
Było :  
1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie i budowie 

ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcink u od ronda przy zjeździe 
z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego. 

 
Poprawiony zapis brzmi:  
1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
a)  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie i budowie ul.    

Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcink u od ronda przy zjeździe z 
autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego. 

 
 
- części VI SIWZ pkt 3: 
Było :  



 
1. Wymagania i zalecenia ogólne. 

 
   3)   Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. 

Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie 
opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta powinna być 
zaadresowana do zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków oraz oznaczona 
następująco: oferta przetargowa na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa i budowa ul. 
Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcink u od ronda przy zjeździe z 
autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego. 
Znak sprawy 5/XI/2016.   

 
Poprawiony zapis brzmi:  
1.  Wymagania i zalecenia ogólne. 

 
   3)   Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. 

Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie 
opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta powinna być 
zaadresowana do zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków oraz oznaczona 
następująco: oferta przetargowa na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa i budowa ul. 
Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcink u od ronda przy zjeździe z 
autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego. 
Znak sprawy 5/XI/2016.   
 
 

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy w: 
 zał. 1 – formularz oferty 
 oraz JEDZ - nowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozdzielnik: 
- strona internetowa Zamawiającego, 
- OZ a/a 


