ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „STABILIZACJA OSUWISKA NAD RZEKĄ DRWĘCA,
W GMINIE LUBICZ”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie terminu składania ofert o następujące treści:
Było:
9.1 Oferty należy składać do dnia 23.04.2019 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Lubicz,
w biurze podawczym (parter), 87 – 162 Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21.

Jest:
9.1 Oferty należy składać do dnia 06.05.2019 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Lubicz,
w biurze podawczym (parter), 87 – 162 Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21.

Było:
10.1 Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie. Zamawiający zaleca, aby koperta
zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy. Wykonawca zamieści
ofertę w zamkniętej kopercie, która:
1) będzie opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia ofert,
2) będzie zaadresowana na „Zamawiającego”, będzie posiadać oznaczenie nazwy
zadania oraz dopisek: „nie otwierać przed: 23.04.2019 r. godz.10:15”
3) poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać NAZWĘ I ADRES
WYKONAWCY, aby można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej
opóźnienia.
4) WZÓR OPISANIA KOPERTY – OPAKOWANIA:
NAZWA I ADRESWYKONAWCY
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz
OFERTA NA PRZETARG
„STABILIZACJA OSUWISKA NAD RZEKĄ DRWĘCA, W GMINIE
LUBICZ”
NIE OTWIERAĆ PRZED: 23.04.2019 r. godz. 10:15

Jest:
10.2 Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie. Zamawiający zaleca, aby koperta
zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy. Wykonawca zamieści
ofertę w zamkniętej kopercie, która:
5) będzie opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia ofert,
6) będzie zaadresowana na „Zamawiającego”, będzie posiadać oznaczenie nazwy
zadania oraz dopisek: „nie otwierać przed: 06.05.2019 r. godz.10:15”
7) poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać NAZWĘ I ADRES
WYKONAWCY, aby można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej
opóźnienia.
8) WZÓR OPISANIA KOPERTY – OPAKOWANIA:
NAZWA I ADRESWYKONAWCY
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz
OFERTA NA PRZETARG
„STABILIZACJA OSUWISKA NAD RZEKĄ DRWĘCA, W GMINIE
LUBICZ”
NIE OTWIERAĆ PRZED: 06.05.2019 r. godz. 10:15

Było:
13.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.04.2019 r. o godzinie 10:15, w Urzędzie
Gminy Lubicz, pokój nr 4 (parter) 87 – 162 Lubicz Dolny ul. Toruńska21

Jest:
13.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 r. o godzinie 10:15, w Urzędzie
Gminy Lubicz, pokój nr 4 (parter) 87 – 162 Lubicz Dolny ul. Toruńska21

Pozostałem zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

