
Drużbice, dnia 30.04.2019 r.

WÓJT GMINY DRUŻBICE                                                                                                               

Znak sprawy: FZR.271.4.2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ

     Zgodnie z  art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Wójt Gminy Drużbice dokonuje zmiany  treści Specyfika-
cji Istotnych Warunków Zamówienia  w postępowaniu o zamówienie publiczne na  „Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice”.

W wyniku ponownej analizy treści SIWZ zmianie ulegają zapisy: 

1.  Zapisy w SIWZ:

1) § 13 pkt 23, który miał brzmienie:

„Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie
zawartości  bez  uszkodzenia  tego  opakowania.  Opakowanie  powinno  być  oznaczone  nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Drużbice reprezentowana przez
Wójta Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice oraz opisane: 

Oferta na przetarg pn.:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice”

Nie otwierać przed dniem 06.05.2019 r. godz. 11:30”

    w chwili obecnej, po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie
zawartości  bez  uszkodzenia  tego  opakowania.  Opakowanie  powinno  być  oznaczone  nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Drużbice reprezentowana przez
Wójta Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice oraz opisane: 

Oferta na przetarg pn.:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice”

Nie otwierać przed dniem 08.05.2019 r. godz. 11:30”

2) § 14 pkt 1, który miał brzmienie:

 
„Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  Urząd  Gminy  Drużbice,  Drużbice  77A,
97-403 Drużbice w pokoju nr 10 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia   06.05.2019     r. do     godziny 11:00.

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –



Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.”

    w chwili obecnej, po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  Urząd  Gminy  Drużbice,  Drużbice  77A,
97-403 Drużbice w pokoju nr 10 - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia   08.05.2019     r. do     godziny 11:00.

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.”

3) § 14 pkt 2, który miał brzmienie:

„Oferty zostaną otwarte w dniu 06.05.2019  r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Drużbice,  Drużbice  77A,  97-403 Drużbice  –  pokój  nr  8.  Otwarcie  ofert  jest
jawne.
Podczas otwarcia  ofert  Zamawiający poda nazwy (firmy)oraz adresy Wykonawców, których
oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji
i warunki płatności.”

    w chwili obecnej, po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Oferty zostaną otwarte w dniu 08.05.2019  r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Drużbice,  Drużbice  77A,  97-403 Drużbice  –  pokój  nr  8.  Otwarcie  ofert  jest
jawne.
Podczas otwarcia  ofert  Zamawiający poda nazwy (firmy)oraz adresy Wykonawców, których
oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji
i warunki płatności.”

2. Dokumenty załączone do SIWZ

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla przepustów rurowych;
 Przedmiar robót;
 Część graficzna dokumentacji projektowej.
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