
GMINA BRUSY

Brusy, 2018-11-09

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizacje drogi transportu rolnego Lubnia -
Zalesie

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (j.t Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn., zm.), Zamawiający zmienia treść SIWZ 
w następujący sposób:
1. Rozdział IVSIWZ Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r.”
2. §2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 listopada 2018 r.”
3. Pkt 14 Rozdziału X SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie;

„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być 
zaadresowana i oznaczona:

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy 

„Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie” 
Nie otwierać przed 14.11.2018 r. godz. 13—

4. RozdziałXISIWZMiejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 14 listopada 2018 r. do godz. 1300 w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 1315 w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, w związku ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu 
zamieszczonego w Biuletynie zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach do dnia 14 listopada 2018 r, 
do godz. 1300.
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