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Ostrow Mazowiecka, dnia 09.01.2019 r.

Znaksprawy: IG.271.38.2018

•Wykonawcy bior^cy udzia) w post^powaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ̂ Dostaw^ i montaz kotidw na biomas^ oraz
instalacjifotowoltaicznych na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka".

A. W zwiqzku z zapytaniami Wykonawcdw i koniecznosci^ udzielenia
odpowiedzi dziataj^c na podstawie art 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam6wien (t Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) oraz w zwi^zku
z up4ywaj^C3an w dniu 15.01.2019 r. o godz. 10:00 terminem sktadania ofert,
Zamawiajqcy: - Gmina Ostr6w Mazowiecka, ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 5,
07-300 Ostrdw Mazowiecka dokonuje w dniu dzisiejszym zmiany SIWZ w taki
sposdb, ze przediuza termin sktadania ofert do dnia 12.02.2019 r.. tym samym
ulegaj^ zmianie zapisy dotycz^ce tennindw, okre^ione w rozdziale 14 SIWZ,
a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt 14.2 SIWZ pged zmiana jsstk |

Termin skiadania ofert upfywa w dniu 15.01.2019 r. ogodz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt 14.2 SIWZ po zmianie lest:

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 12.02.2019r.ogodz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt 14.3 SIWZ przed zmiana iest:

Otwarcie ofert nastqpi w dniu. 15.01.2019 r. o godz. 12:00. w siedzibie
Zamawiajqcego • Urzqd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, uL gen. Wtadysiawa

Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka, pokdj nr 23.

w rozdziale 14 pkt 14.3 SIWZ po zmianie iest:

Otwarcie ofert nastqpi w dniu. 12.02.2019 r. o godz. 12:00. w siedzibie
Zamawiajqcego - Urzqd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wladyslawa
Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka, pokdj nr 23.

B. Powyzsza zmiana treSci SIWZ powoduje zmianq tresci ogloszenia
o zamdwieniu 2018/S 238-543105 w sekcji IV.2.2 - Termin sktadania ofert lub

wnioskdw o dopuszczenie do udziatu oraz sekcji: IV.2.7 - Warunki otwarcia

ofert oraz zmiany post^powania o iden^rfikatorze: bbdcc79e-9b6a-43e9-

a6b0-b3ffel53f85b opublikowanego na https://miniDortal.uzp.gov.pl
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Sprostowanie zmian zostato przekazane w dniu 09.01.2019 r. do Dziennika
Urzqdowego Unii Europejskiej.

Termin sktadania iotwarcia ofert zostaf rdwniez zmieniony na miniPortalu.

C. Tednocze^nie Zamawiapacv informufc. ii DVtania Wvkoiiawc6w wraz
z odpowiedziami zostanq zamieszczona na stronie internetowej niezwtocznie
pn ich przvyotowaniu.

l-

(podpis kierownika zamamdpicego
lub osoby upowaznione/)
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