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Leżajsk, 2019-06-19       

 

                                               

ZP.271.1.8.2019 

Dotyczy  przetargu niegraniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 

nr 10 4515 R – ul. Mickiewicza w Leżajsku” ogłoszonego w dniu 2019-05-31 (z podziałem na części:                                     

Część 1 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli na  skrzyżowanie typu rondo oraz 

przebudowa ul. Mickiewicza od drogi wojewódzkiej nr 875 ul. T. Michałka do potoku Jagoda                                                    

oraz Część 2 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. M. C. Skłodowskiej oraz przebudowa ul. Mickiewicza 

od skrzyżowania z ul. M. C. Skłodowskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego).  

 

 ZMIANA TREŚCI SIWZ ZE ZMIANĄ OGŁOSZENIA  O ZAMÓWIENIU 

 

1.  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje zmiany błędnej treści SIWZ. 

 

W Cz. XVI ust. 2 pkt 2 SIWZ błędny zapis: 

„Wykonawca za zapewnioną gwarancję i rękojmię jw. minimum 60 miesięcy dla Części 1             

i 36 miesięcy dla Części: 2, otrzyma 80 punktów, a za  jej wydłużenie o dodatkowe dwa, 

nie krótsze niż 12 miesięczne pełne okresy ponad minimalny okres, punktacja zwiększa 

się  dodatkowo dwa razy po 10 punktów, co przedstawia poniższa tabela.”  

zastępuje się właściwym: 

„Wykonawca za zapewnioną gwarancję i rękojmię jw. minimum 60 miesięcy zarówno 

dla  Części 1 i Części 2 otrzyma 80 punktów, a za  jej wydłużenie o dodatkowe dwa, nie krótsze 

niż 12 miesięczne pełne okresy ponad minimalny okres, punktacja zwiększa się  dodatkowo 

dwa razy po 10 punktów, co przedstawia poniższa tabela.”  
 

2. Dokonana zmiana w treści SIWZ jest podstawą do zmiany terminu składania ofert na 

podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp:  
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.06.2019 r. do godz. 1400. Otwarcie 

ofert nastąpi w  tym samym dniu o godz. 1430.  
 

3.  Zamawiający informuje, że powyżej wymienione zmiany stają się integralną częścią 

dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert. 
 

 

W załączeniu: 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2019-06-19. 

 
 

BURMISTRZ LEŻAJSKA 

(pieczęć i podpis) 

 


