Mniszków dn. 27.04

2020

r.

2P.271/3/2020/RB

Zmianane!t

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.:
„Przebudowa
remont drogi gminnej nr 107112E w miejscowości Świeciechów”.

i

Na

podst. art. 38 ust. 4 ustawy

(t.j. Dz.U.2019

r.

Zamówienia

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
poz.1843), Gmina Mniszków informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków
znak:
żP
271/3/2020/RB
wprowadza
zmiany
z

w następujący sposób:
W wierszach 19 i 20 na stronie

I

1 SIWZ

Zapis istniejący:

-

Składanie ofert do dnia 04.05.2020 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert dnia 04.05.2020 r. o godz. 12:15
Zapis po zmianie:
Składanie ofert do dnia 05.05.2020 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert dnia 05.05.2020 r. o godz. 12:15
Ii

Na

stronie 10, pkt 1,2

Zapis istniejący:
XI.

1.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Mniszków uł. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków w sekretariacie do godz. 12:00 do dnia
04.05.2020

r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy. Zgodnie z opisem:
„Oferta na przetarg nieograniczony: Przebudowa
remont drogi gminnej nr 107112E w
miejscowości Świeciechów. Nie otwierać do dnia 04.05.2020
do godz. 12:15”. Ofertę należy złożyć
w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie uniemożliwiając jej przypadkowe otwarcie.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2020 r. o godzinie 12.15
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego otwarcie ofert będzie odbywało się poprzez
transmisję online. Szczegóły pod adresem www.bip.mniszkow.pl, w zakładce „Zamówienia
publiczne”, - Transmisja online z otwarcia ofert. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością
rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

i

r.

Zapis po zmianie:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków w sekretariacie do godz. 12:00 do dnia

XI.

05.05.2020 r.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy. Zgodnie z opisem:
remont drogi gminnej nr 107112E w
„Oferta na przetarg nieograniczony: Przebudowa
do godz. 12:15”. Ofertę należy złożyć
miejscowości Świeciechów. Nie otwierać do dnia 05.05.2020
w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie uniemożliwiając jej przypadkowe otwarcie.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2020 r. o godzinie 12.15
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego otwarcie ofert będzie odbywało się poprzez
transmisję online. Szczegóły pod adresem www.bip.mniszkow.pl, w zakładce „Zamówienia
publiczne”, - Transmisja online z otwarcia ofert. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością
rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

i

IIfW załączniku nr 9 do SIWZ UMOWA,

na stronie 30

r.

$9 pkt 3

Zapis istniejący:
3. Okres rękojmi za wady pokrywa

terminu wykonania zadania.

się z okresem

gwarancji

i

wynosi 12 miesięcy od umownego

Żapis po zmianie:
3. Okres rękojmi za wady pokrywa się z

okresem gwarancji wynosi 24 miesiące od umownego
i

terminu wykonania zadania.
Pozostałe zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Zatwierdził:

Sly

ką

Becka
Biala
SEKRETARZ GMINY

