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W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zasadne pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w powołanym postępowaniu, niniejszym informuję, iż do czasu 
przygotowania odpowiedzi na zapytania, działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Murowana Goślina - na podstawie  przepisu 
art. 38 ust. 4  w zw. z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986), ustalam nowe terminy związane z przedmiotowym postępowaniem. W związku z ww.: 
1) modyfikacji ulegają terminy określone w treści punktu 15 ppkt 1) i 4) SIWZ  otrzymując następujące brzmienie:  

a) „1) Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2019 r., o godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 

b) 4) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2019 r., o godz. 10:30, w budynku Urzędu Miasta  
i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 13 (sala konferencyjna - I piętro).”, 

2) dokonano stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji ogłoszenia o zamówieniu:  
a) IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 26/06/2019          Czas lokalny: 10:00 

 

Przedstawiona wyżej zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) zostaje zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne /ogloszenie/454/ 
metropolitarny_system_tras_rowerowych_w_gminie_czerwonak_oraz_w_, jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców od 
chwili jej zamieszczenia. 

 
W imieniu Zamawiającego:     

 
 
 
Miejsce zamieszczenia: 

1. http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny_system_tras_rowerowych_w_gminie_czerwonak_oraz_w_, 

2. tablica informacyjna – siedziba Zamawiającego. 
 

Zamówienie pn. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej  
ul. Raduszyńska” jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku  

z Umową o dofinansowanie Projektu pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”  
nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”  

Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” 

Wasz znak sprawy: - 

 

Wpłynęło do Urzędu:  

Znak sprawy: ZP.271.5.2019 

Referent: Ewa Wtorkowska 

Telefon: +48 61 8923 660 

 

 Murowana Goślina, 18 czerwca 2019 roku 

 

     Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

Dotyczy: zmiany załączników  stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zadania pn.: „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie 
Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej ul. Raduszyńska” 

Burmistrz 

/-/ Dariusz Urbański 


