
 

 
 

 
                                                                             

RI.271.7.2017         Lublin , dnia  4.07.2017 r. 
                                                                                                                                                           

/Wykonawcy/ 
 

 
Zmiana  treści SIWZ  

 
 

 Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 
zgodnie z art. 38 ust.  4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  dla zamówienia publicznego na roboty budowlane   o wartości szacunkowej 
poniżej 5 225 000 euro p.n.:  
 
1. Modernizacja drogi gminnej  nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 
0+946,00 (część pierwsza) 
2. Modernizacja  drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia 
Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).  
 
dokonuje następujących zmian  treści SIWZ: 

 

1. Zmianie ulega rozdział V SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  

Termin wykonania zamówienia. 
 
30.09.2017  r.  

2. Zmianie ulega rozdział XX SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  

XX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Miejsce: 
Urząd Gminy Wólka 
ul. Jakubowice Murowane 8, 
20-258  Lublin 
(Sekretariat – pokój nr 19) 
Termin: 
do dnia 19.07. 2017  r, do godz. 12.00. 

 Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 
 Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 
Miejsce: 
Urząd Gminy Wólka 
ul. Jakubowice Murowane 8, 
20-258  Lublin (pokój nr 20 lub 22) 
 Termin: 



Dnia 19.07. 2016  r, godz. 12.15. 
3. Otwarcie ofert. 

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym 
Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji. 
 Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena zawarta w ofercie 
oraz okres gwarancji podany w ofercie. 

 
 Zmianie ulega rozdział I, który otrzymuje brzmienie:  

 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

1) Zamawiający : 
Gmina Wólka  reprezentowana przez Wójta Gminy Wólka. 

2) Adres : 
ul. Jakubowice Murowane 8 
20-258  Lublin 
NIP 713-287-29-53, REGON 431020150  
tel.81 746 48 44,faks.81 746 50 01 
www.bip.wolka.pl, email: wolka@bazagmin.pl 
pow. Lubelski, woj. Lubelskie 

 Zmianie ulega data w rozdziale XIX SIWZ: Data 18.07.2017 ulega zmianie na datę 
19.07.2017 r. Godziny pozostają bez zmian  

 
 Zmianie ulega data realizacji umowy w § 5  wzoru umowy. Zamawiający zmienia 

termin realizacji umowy na: 30.09.2017 r. Pozostałe zapisy wzoru umowy 
pozostają bez zmian  
 

 
 
 
       Z poważaniem:  
  
 
 
 
 
 
 
  


