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ZmiaUlI Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia dla pl7.etargu nicograniczonego
na zadanie pn.

"Zagospodarowanie terenu (ln:y szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku
zdrojowego i terenu wok61 zalewu w Solcu-Zdroju"

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo
zamówieli publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z czasem potrzebnym na
udzielenie odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania, koniecznością korekty
przedmiarów robót zamieszczonych w Tomie III SIWZ i czasem potrzebnym na
przygotowanie przez Wykonawców oferty zmienia termin składania ofert na 21.05.2020r.
godz. 12:00
Powyższa zmiana terminu wywołuje następujące zmiany w SIWZ:

Punkt 14.13 SIWZ przyjmuje następujące brzmienie:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w
oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
następująco:

Gmina Solec-Zdrój
ul. 1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój
oraz opisane:

OFERTA
na zadanie pn.

Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku
zdrojowego i terenu wokól zalewu w Solcu-Zdroju

"Nie otwierać przed dniem 21.05.2020r. godz. 12:10:'

Punkt 17.1. przyjmuje następujące brzmienie:

Oferty powinny być złożone w: Urzędzie Gminy Solec-Zdrój, Biuro Obsługi
Interesanta na parterze budynku w terminie do 21.05.2020r., do godz. 12:00

Punkt 17.2. przyjnnue następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 21.05.2020r. o godz. 12:10 w siedzibie
wskazanej w ust. 1, na Sali konferencyjnej - II piętro.

TOM III SIWZ uzupelnia się o uaktualniony przedmiary robót dla zadania 4 w zakresie
pomostu pływającego
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Uaktualniony przedmiar robót zastępuje
zamieszczony w tomie III SIWZ
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przedmiar pierwotnie

Zmiana terminu składania ofert wpływa na treść ogłoszenia o zamówieniu.
Wprowadzona zmiana staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążąca przy składaniu
ofert.
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