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Zielona Góra, 10 grudnia 2019 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi
powiatowej nr 1186F (na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa – km
0+960,00 – 3+832,01).

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
SIWZ zostaje zmieniona poprzez:
1.

zmianę treści pkt 24.2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„2)

wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do
wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 13 grudnia 2019 r., do godz. 10:00”;

2.

zmianę treści pkt 25 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
adresem Zamawiającego i napisem:
„Remont drogi powiatowej nr 1186F
(na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa – km 0+960,00 – 3+832,01)”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 13 grudnia 2019 r.””;

3.

zmianę treści pkt 26.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 13 grudnia
2019 roku do godz. 10:00”;

4.

zmianę treści pkt 28.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 13 grudnia 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;”;

5.

zmianę treści załącznika nr I.4. do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie nadane w
dokumencie o nazwie „załącznik nr I.4. do SIWZ – po zmianie”;

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
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