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Brzeźnio, dn. 10.05.2012r.  

 

 

Modyfikacja treści SIWZ  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr R.271.6.2012 na zadanie pn.:  

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów ul. Spacerowa od km 0+000 

do km 0+187,87 na długości 187,87 mb i w miejscowości Brzeźnio  ul.  Spółdzielcza od 

km  0+000  do km 0+258,51 na długości 258,51 mb” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio  informuje, że w treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dokonuje się następujących zmian:  

 

1) W SIWZ rozdział III – dokumentacja projektowa Zamawiający załącza 

brakujący projekt budowlany – Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego niskiego napięcia oraz przedmiar – branża elektryczna 

 

 

2) W PUNKCIE IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

ust. 3 OPAKOWANIE OFERTY (str. 16) 

 

W siwz jest: 

„Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  

w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego  

i zawierającym oznaczenie:  

Oferta na zadanie inwestycyjne pn.:  

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów ul. Spacerowa i w miejscowości 

Brzeźnio ul. Spółdzielcza” 

i „Nie otwierać przed 23 maja 2012 roku godz. 10.10”   oraz adres Wykonawcy.” 

 

 

 

W siwz powinno być: 

„Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  

w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego  

i zawierającym oznaczenie:  

Oferta na zadanie inwestycyjne pn.:  
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 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów ul. Spacerowa i w miejscowości 

Brzeźnio ul. Spółdzielcza” 

i „Nie otwierać przed 25 maja 2012 roku godz. 10.10”   oraz adres Wykonawcy.” 

 

3) W punkcie X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT UST. 2 (str. 17) 

W siwz jest: 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2012 roku o godz. 10.00 (czasu 

lokalnego). 

 

W siwz powinno być: 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 25 maja 2012 roku o godz. 10.00 (czasu 

lokalnego). 

 

 

4) W punkcie XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 1 (str. 19) 

 

W siwz jest: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu 23 

maja 2012  roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

 

W siwz powinno być: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu 25 

maja 2012  roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

 

              Wójt Gminy 

       /-/ Dorota Kubiak 

  Kierownik Zamawiającego 


