
% Programfiegiofwlny sercc Po ski Rrwwojo Regioralnego

Ostr6w Mazowiecka, dnia 30.05.2018 r.

Znak sprawy: IG.271.16.2018

-Wykonawcy bior£|cy udzia} w post^powaniu-

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na »Dostaw^ i montai instalacji kolektorow
stonecznych, kottow na biomas^ oraz instalacji fotowoltaicznych
na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka"

A. W zwiqzku z zapytaniami Wykonawcow i konieczno^ci^ udzielenia
odpowiedzi dzialaj^c na podstawie art 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien (t j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.) oraz w zwiqzku
z uplywajqcym w dniu 01.06.2018 r. o godz. 10:00 terminem skladania ofert,
Zamawial^cy dokonuje w dniu dzisiejszym zmianv SIWZ w taki sposob, ze
przediuza termin sktadania ofert do dnia 18.06.2018 r., tym samym ulegaj^
zmianie zapisy dotycz^ce terminow, okreslone w rozdziale 13 i 14 SIWZ,

a mianowicie:

w rozdziale 13 pkt 13.16 lit c] SIWZ przed zmiana iest:

Nie otwierac przed dniem 01.06.2018 r. do godz. 10:15

w rozdziale 13 pkt 13.16 lit c) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierac przed dniem 18.06.2018 r. do godz. 10:15

w rozdziale 14 pkt 14.1 SIWZ przed zmianq jest:

Ofert^ wraz z dokumentamt o ktdrych mowa w pkt 13.15 SIWZ nalezy ziozyc
w terminie do dnia 01.06.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiajqcego:

Urzqd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5,

07-300 Ostrow Mazowiecka,

Sekretariat (pokoj nr 15,1 pi^tro)

w rozdziale 14 pkt 14.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertq wraz z dokumentami, a ktdrych mowa w pkt 13.15 SIWZ nalezy ziozyd
w terminie do dnia 18.06.2018 r. dogodz. 10:00 wsiedzibie Zamawiajqcego:

Urzqd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

ul gen. Wladyslawa Sikorskiego 5,
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07-300 Ostrow Mazowiecka,

Sekretariat (pokoj nrl5,I piqtro)

w rozdziale 14 pkL 14.4 SIWZ przed zmiana iest:

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 01.06.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiajqcego:

Urzqd Gminy w Ostrowi MazowieckieJ

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5,

07-300 Ostrow Mazowiecka,

na gornym korytarzu przed sekretariatem nr 15, Ipiqtro.

w rozdziale 14 pkt 14.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 18.06.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiajqcego:

Urzqd Gminy w Ostrowi MazowieckieJ

uL gen. Wtadystawa Sikorskiego 5,
07-300 Ostrow Mazowiecka,

na gornym korytarzu przed sekretariatem nr 15,1 piqtro.

B. Dokonana zmiana SIWZ powoduje zmian^ tresci ogloszenia o zamowienia
Nr 2018/S 080-178555 w sekcji IV.2.2) - Termin skladania ofert lub wnioskow

o dopuszczenie do udzialu oraz sekcji IV.2.7) - Warunki otwarcia oferL

Sprostowanie zmian zostaio przekazane w dniu 30.05.2018 r. do Dzienniko
Urzqdowego Unii Europejskiej.

C. Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje, iz pytania Wykonawcow wraz
z odpowiedziami zostanq zamieszczone na stronie internetowej niezwlocznie
po ich przygotowaniu.

WOTT

m6dm

(soby upowaznionej)
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