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NIP 3 Ostrtw Mazowiecka, dnia 09.01.2020 r.
IG.271.25.2019

• wszyscp wykonawey -

Dotyczy: post^powania o udzieienie zamdwienia publicznego na .Modemizacj^ o^ietienia
drogowego na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka'

Dziatajqc wimieniu Zamawiajqcego - Gminy Ostrdw Mazowiecka, z siedzibq wOstrowi

Mazowieckiej przy ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka, na podstawie

art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiert publicznych informu]?, ze:

1} zmianie uiega treid Zatqcznika nr 2 do SIWZ - Projektu umowy. Aktualna tre^ zatqcznika zostata
zamieszczona pod nazw^ „Zalqcznik nr 2 do SIWZ_v_09.01.2020" na stronie internetowej

Zamawiaj^cego;

2) w zwi^zku z planowanq autokorektq niektdrych dokumentdw post^wania przetargowego,

ktdre zostanq opublikowane najpdfniej do dnia 13 stycznia 2020 r., co pozwoli wykonawcom na

skorygowanie przygotowanych ofert oraz koniecznoiciq odpowiedzi na dodatkowe zapytania

wykonawcdw wvdtuzam termin skfadania ofert do dnia 20.01.2020 r. do godz. 12:00. Zmianie

ulega zatem pkt 13.16,14.1 i 14.3 SIWZ w nast^puj^cy sposdb:

Jest:

13.16. Ofert? naleiy umieScid w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyc w sposdb
uniemoziiwiaj^y zapoznanie si? z jej zawartoSci^ bez naruszEnia zabezpieczed przed
uplywem tenninu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty
kuriersklej) naleiy umie^cic iiast?puj^ce oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawey;

URZ/^D GMINY 0STR6W MAZOWIECKA
ul. gen. Wladysiawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrdw Mazowiecka

OFERTA - „MODERNIZACJA O^WIETLENIA DROGOWEGO NA
TERENIE GMINY OSTROW MAZOWIECKA"

Nie otwierad przed dniem: 13.0U020 r. do godz. 12:15

14.1. Ofert? wraz z dokumentami, o ktorych mowa w pkL 13.15 naJeiy zloiyd
w terminie do dnia 13.01.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiaj^cego:

URZ4D GMINY OSTROW MAZOWIECKA
uL gen, Wladysiawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrdw Mazowiecka

I piftro, pokdj nr 15 (Sekretariai)
Godziny urz?dowania okr^lono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.

143. Otwarcie ofert nast^pi w dniu 13.013020 r. do godz. 12:15. w siedzibie
Zamawiaj^cego.

Zmienia sie na:

13.16. Ofert? nale±y umiedcid w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyd w sposdb
uniemo±Iiwiaj^y z^^znanie si? z jej zawartok:iQ bez naruszenia zabezpieczen przed
uplywem tenninu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty
kurierskiej) nale2y umie^id nast?puj4ce oznaczenia:
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a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;
URZ^VD GMINY OSTR6w MAZOWIECKA
ul. geo. Wladyslawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrdw Mazowiecka

OFERTA - JMODERNIZACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA

TERENIE GMINY OSTROW MAZOWIECKA"

Nie otwierad przed dniem: 20.0U020 r. do godz. 12:15

14.1. Ofert? wraz z dokumentami, o ktorych mowa w pkt. 13.15 nale2y rioiyi
w terminie do doia 20.01.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiaj^cego:

URZ4D GMINY 0STR6w MAZOWIECKA
uL gen. Wladyslawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrdw Mazowiecka

I piftro, pokdj nr IS (Sekretariat)
Godziny urz^owania okresiono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.

143. Otwarcie ofert nast^i w dniu 20.013020 r. do godz. 12:15. w siedzibie
Zamawiaj^cego.

w6jt \

'demur BrzostcKS
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