Siemiatycze 26.08.2019 r.
Firmy zainteresowane przetargiem
Modyfikacja do SIWZ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze
żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku
użyteczności publicznej”
Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Siemiatycze informuje,
że uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w zakresie o n/w projekty i przedmiary, które
stanowią załączniki do niniejszego pisma:
1. Projekt instalacji eklektycznych
2. Projekt instalacji niskoprądowej
3. Przedmiary
4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Aby umożliwić Wykonawcy dokładne zapoznanie się z przedstawionymi wyjaśnieniami,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert, w związku z czym zmienia w Części I SIWZ
[Instrukcji dla Wykonawców] następujące zapisy:
1. Pkt 17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty nadając mu następujące brzmienie:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza
Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, sekretariat w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

02.09.2019 r.

do godziny

10:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
Gmina Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
Oferta w postępowaniu na:
„Zmiana

sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję
przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową
oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej”
Nie otwierać przed dniem: 02.09.2019 r., godz. 10:15
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji
niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisania oferty.
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych.

2 .Pkt. 19.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Urząd Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35 , 17-300 Siemiatycze, sala
konferencyjna
w dniu

02.09.2019 r.

o godzinie

10:15
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