GMINA PŁASKA
16-326 Płaska
Płaska, dnia 23.08.2018 r.
ORZ.271.3.1.2018
Uczestnicy postępowania nr ORZ.271.3.2018

MODYFIKACJA SIWZ W POSTĘPOWANIU NA REALIZACJĘ
ZADANIA NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUDAWCE

Zgodnie z art. 38 ust 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r., p oz. 1 579 z p óźn. zm . )., Zamawiający zmienia treść zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w zakresie Części III SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 Przebudowa drogi gminnej w Rudawce.
Zakres modyfikacji treści SIWZ określa zmniejszony zakres robót (km0+000 - 0+700,21m), zgodnie z
dokumentacją projektową zamieszoną w ramach modyfikacji na stronie BIP Zamawiającego.
PATRZ ZAŁACZNIKI: Rudawka 2018 przetarg 701m
Ze względu na dokonane zmiany w SIWZ, i konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego
dodatkowego czasu na prawidłowe przygotowanie ofert, Zamawiający wprowadza również zmiany do
treści SIWZ dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 07.09.2018. godz. 10:00, zgodnie z
poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:
1)

pkt 19 SIWZ otrzymuje brzmienie:

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Płaska,
Płaska 53, 16-326 Płaska, (pokój nr 2 - sekretariat Urzędu) w nieprzekraczalnym
terminie:

do dnia

2.

07.09.2018r.

do godz.

10:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Gmina Płaska
Płaska 53, 16-326 Płaska
Oferta na:
„Zadanie nr … - ………………”
Nie otwierać przed dniem: [data i godzina zgodna z pkt 19 IDW]

3.

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Płaska,
Płaska 53, 16-326 Płaska, pokój nr 1
w d niu

07.09.2018r.

o godz.

10:15

Uwaga:
Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.
W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie.
Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
do SIWZ niniejszym dokumentem

Otrzymują:
1. Wykonawcy za pośrednictwem http://bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/
2. a/a

WÓJT GMINY
Wiesław Gołaszewski

