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Brzeźnio, dn. 23.08.2012r.  

 

 

Modyfikacja treści SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr R.271.11.2012 na zadanie pn.:  

„Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 

32” 

 

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 punkcie VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  ppkt. 2 (str. 13) 

W siwz jest: 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (03 września 2012 
roku godz. 11.00).

 

 

W siwz powinno być: 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (07 września 2012 
roku godz. 11.00).

 

 

2) W PUNKCIE  IX SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  PPKT 3 OPAKOWANIE OFERTY (str. 16) 

W siwz jest: 

Oferta na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego na 

siłownię w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32” 

 

i „Nie otwierać przed 03 września 2012r. godz. 11.10”  oraz adres Wykonawcy. 
 

W siwz powinno być: 

Oferta na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego na 

siłownię w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32” 
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i „Nie otwierać przed 07 września 2012r. godz. 11.10”  oraz adres Wykonawcy. 

 

3) W punkcie X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT   ppkt 2 (str. 16) 

W siwz jest: 

Termin składania ofert upływa w dniu 03 września 2012r. (poniedziałek), o godz. 11.00 
(czasu lokalnego). 

 

W siwz powinno być: 

Termin składania ofert upływa w dniu 07 września 2012r. (piątek), o godz. 11.00 (czasu 
lokalnego). 

 

4) W punkcie XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT   ppkt. 1 (str. 18) 

W siwz jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu 03 września 
2012r. (poniedziałek), godz. 11.10. (czasu lokalnego). 
  

W siwz powinno być: 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu 07 września 
2012r. (piątek), godz. 11.10. (czasu lokalnego). 

 

5) W Rozdziale III: Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót). 

 Zamawiający dodaje: 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje elektryczne 

Przedmiar robót c.o. i wentylacja 

przedmiar robót branża wod. - kan. 

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 7 września 

2012 roku. 

              Wójt Gminy 
       /-/ Dorota Kubiak 
  Kierownik Zamawiającego 


