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               Brzeźnio, dn. 19.08.2014r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Modyfikacja treści siwz                                                                    

Nz. R.271.10.2014        

Dotyczy:  

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Pustelnik, 

Złotowizna (Michalszczyzna), Złotowizna, Kliczków Kolonia, Rydzew, Stefanów 

Ruszkowski Gmina Brzeźnio
  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje 

modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio  informuje, że w treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się zmian, które znajdują się 

poniżej.  

 

1. W siwz III. Przedmiot zamówienia 2. Opis przedmiotu zamówienia na końcu tego 

punktu dodaje się zdanie: 

„Do wykonania nawierzchni należy użyć tłucznia granitowego”. 

2. W załączniku nr 8 do siwz projekt umowy §2 Przedmiot umowy na końcu ust. 1 dodaje 

się zdanie: 

„Do wykonania nawierzchni należy użyć tłucznia granitowego”. 

 

3. W siwz VII „Wykaz oświadczeń i dokumentów ….”ust. 1 lit. b) usuwa się zdanie: 

„W załączniku nr 5 do SIWZ w miejscu doświadczenie zawodowe należy wpisać lata 

doświadczenia ze wskazaniem na kilka kierowanych robót i okres ich wykonywania”. 
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4. W siwz VII „Wykaz oświadczeń i dokumentów ….”ust. 1 lit. c) dodaje się zdanie: 

„W załączniku nr 6 do SIWZ w miejscu doświadczenie zawodowe należy wpisać lata 

doświadczenia ze wskazaniem na kilka kierowanych robót i okres ich wykonywania”. 

    

5. W załączniku nr 8 do siwz projekt umowy (wystąpiła omyłka pisarska) jest:  

Wykonawca wykona zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowości Bronisławów ul. Słowikowa Gmina Brzeźnio 

zmienia się na: 

Wykonawca wykona zadanie pn.: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych  

w miejscowościach Pustelnik, Złotowizna (Michalszczyzna), Złotowizna, Kliczków 

Kolonia, Rydzew, Stefanów Ruszkowski Gmina Brzeźnio
  

 

6. W siwz IX. Sposób przygotowania oferty ust. 3 Opakowanie oferty jest: 

 „Nie otwierać przed 25 sierpnia 2014 roku godz. 10.10”   oraz adres Wykonawcy. 

 

zmienia się na: 

 „Nie otwierać przed 27 sierpnia 2014 roku godz. 10.10”   oraz adres Wykonawcy. 

 

7. W X. Miejsce i termin składania ofert jest: 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 (czasu 

lokalnego). 

 

zmienia się na: 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 (czasu 

lokalnego). 

 

8. W siwz XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert jest: 

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

2014  roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

 

zmienia się na: 
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Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu 27 sierpnia 

2014  roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

 

W związku z zapisem zawartym w siwz Nz. R.271.10.2014 na:  

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Pustelnik, 

Złotowizna (Michalszczyzna), Złotowizna, Kliczków Kolonia, Rydzew, Stefanów 

Ruszkowski Gmina Brzeźnio
  

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Zamawiający zwraca się 

do Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma. 

Wykonawca potwierdza fakt otrzymania pisma poprzez odesłanie 1 strony 

otrzymanego zawiadomienia z adnotacją: Otrzymałem czytelne pismo dnia 

……………….. pieczęć i podpis przyjmującego. 

 

 

 

 

 

                             Wójt Gminy 

                                                                                                 /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego  


