
 

 
Wleń dnia 03.04.2019r. 

ZP.271.1.3.2019 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielnie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Bystrzyca 
 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje o zmianie zapisów SIWZ w następujący sposób: 

 
 

 
Część I Instrukcja dla wykonawców, pkt 25. Czynności jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy, po 
ppkt. 25.3. dodaje się ppkt 25.4. o treści: 
„25.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy." 
 

Część IV Przedmiot zamówienia II. Pozostałe obowiązki Wykonawcy pkt 1.  
Jest: 
„1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy przygotowanie,  
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym, przedłożenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego i kosztorysu szczegółowego. Harmonogram rzeczowo finansowy winien: 
..." 
 
Winno być: 
„1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy przygotowanie,  
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym, przedłożenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego i kosztorysu szczegółowego. Harmonogram rzeczowo finansowy winien: 
..." 
 
 
Ponadto informuje, iż w nawiązaniu do pytania nr 1 z dnia 29.03.2019r. nr ZP.271.1.1.2019 Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie innych rur przewiertowych/osłonowych niż wymienione w dokumentacji projektowej 
np. na PE, PCV, PCW, SR, stal, itp. pod warunkiem spełnienia wymagań przez rury przewiertowe/osłonowe, 
jakie zostały założone w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zmianie uległa odpowiedź, jaka 
została udzielona w piśmie nr ZP.271.1.1.2019 z dnia 29.03.2019r. na pytanie 1. 
 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 
10.04.2019r. do godziny 10:00.  
W związku z powyższym treści SIWZ ulegają zmianą w następujący sposób: 
 
 
Część I Instrukcja dla wykonawców pkt. 17.1.1. 
Jest: 
„17.1.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-

610 Wleń, wyłącznie w sekretariacie lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego. Termin 
składania ofert upływa 08 kwietnie 2019 roku, o godz. 10:00" 

 
Winno być: 
„17.1.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-

610 Wleń, wyłącznie w sekretariacie lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego. Termin 
składania ofert upływa 10 kwietnie 2019 roku, o godz. 10:00" 

 



 

Część I Instrukcja dla wykonawców pkt. 17.4. 
Jest: 
„17.4. ... 

Gmina Wleń 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca” 

Nie otwierać przed 08 kwietnie 2019 r., godz.10:15" 
 
 
Winno być: 
„17.4. ... 

Gmina Wleń 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca” 

Nie otwierać przed 10 kwietnie 2019 r., godz.10:15" 
 

 
Część I Instrukcja dla wykonawców pkt. 19.1. 
Jest: 
„19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 kwietnie 2019 roku, o godzinie 10:15, w siedzibie Urzędu Miasta i 

Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń." 
 
Winno być: 
„19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnie 2019 roku, o godzinie 10:15, w siedzibie Urzędu Miasta i 

Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń." 
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