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ZP.271.4.2020.IBK 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego                           

na wykonanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej                           

w Makowicach – Etap I”. 

 

1. Na podstawie art.38 ust. 4, 4a i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2019 poz. 1843): 

  Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

a) Punkt SIWZ – 7. Termin wykonania zamówienia, otrzymuje brzmienie:  

          „7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

do 28.12.2020 r. wykonanie branży teletechnicznej i branży drogowej w pełnym zakresie 

odwodnienia drogi, czyli zarurowanie rowu na odcinku od działki nr 401/1 do działki 396/7  

do 28.02.2021 r. wykonanie branży drogowej w zakresie: przebudowa drogi na odcinku od 

działki 401/1 (powiązanie ze stanem istniejącym) do końca działki nr 401/7 – odcinek 100 mb 

oraz wykonanie oznakowania pionowego”  

 

Zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku dokonywania zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 

przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin 

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to 

konieczne. 

Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy oraz we wzorze formularza ofertowego i 

zamieszcza nowe zaktualizowane załączniki: wzór umowy i formularz ofertowy.  

 

2. W związku z tym w SIWZ w pkt. 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT,   

 a) Pkt 15.1. otrzymuje brzmienie: 

 „1. Miejsce i termin składania ofert: 
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 Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17; sekretariat: 

     – do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 9:00.” 

 b) Pkt 15.1. ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

 

Nazwa i adres 
Wykonawcy                                                                                                    Zamawiającego 
                                                                                                                         Gmina Skoroszyce 
                                                                                                                         ul. Powstańców Śl. 17 
                                                                                                                         48-320 Skoroszyce  
Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach – Etap I 
 
Nie otwierać przed dniem: 20.11.2020 r. do 9:15 

 

 c) Pkt 15.2. otrzymuje brzmienie: 

„2.Miejsce oraz termin otwarcia ofert  

          – Urząd Gminy w Skoroszycach, pokój nr 11 (I piętro)  
     w dniu 20.11.2020 r. o godzinie 9:15”  
 
Pozostałe podpunkty pkt.15.2 SIWZ pozostają bez zmian 

 

Uwaga: 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  
Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 
SIWZ niniejszym dokumentem. 

Termin złożenia oferty wraz z wadium zostaje przesunięty na dzień 20.11.2020 r. godz. 9:00. 

Numer zmienionego ogłoszenia: nr 540228844-N-2020 z dnia 17.11.2020 r. 

Zatwierdzam  

                 Barbara Dybczak 

/-/ Wójt Gminy Skoroszyce                                                                                                            

        

Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 17.11.2020 r.  

 


