
Żabia Wola, dnia 16.09.2020 r.

Do wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo  -
kosztorysowej budowy zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli, znak

sprawy: RI.271.2.13.2020, dalej jako „postępowanie”.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 1

Zamawiający — Gmina Żabia Wola, działając w trybie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) poniżej

przekazuje modyfikację treści SIWZ w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Z, uwagi na powyższe Zamawiający modyfikuje rozdział IV SIWZ, który po zmianie

otrzymuje brzmienie:

„IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania dokumentacji budowlano — wykonawczej — od dnia zawarcia umowy

do dnia30 listopada 2020 r. .

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych po wezwaniu

Zamawiającego”.

Dodatkowo'zmianie ulega $3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„$ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia — od daty zawarcia umowy do dnia

30 listopada 2020r.

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych po wezwaniu

Zamawiającego”.



Z uwagi na powyższą modyfikację treści SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu

składania i otwarcia ofert. W konsekwencji rozdział XII SIWZ otrzymuje brzmienie:

„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.

4,

Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy Żabia Wola - Kancelaria, 96 - 321 Żabia
Wola, ul. Główna 3 w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia 24.09.2020r. do godz. 10:00

     
 

Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3

96 - 321 Zabia Wola

Oferta w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej budowy zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków

w Żabiej Woli.

Nie otwierać przed dniem: 24.09.2020r. godz. 10.30.

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz numerem, jakim
została oznakowana oferta. Ofertę do Urzędu Gminy Żabia Wola- Kancelaria, 96 —
321 Żabia Wola, ul. Główna 3, można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską.
Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia
oferty do ww. Urzędu.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w: Urzędzie Gminy Żabia Wola przy
ul. Głównej 3, sala konferencyjna

 

w dniu 24.09.2020r. o godz. 10.30.
     
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, w wyniku

powyższej zmiany, w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie o zmianie

ogłoszenia:

w ZPaŻnięy
ń

Piotr R


