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Wykonawcy
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów określonych
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP w trybie przetargu nieograniczonego
na :

Roboty budowlane dla Projektu pn.
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn”.
Informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuję następującej zmiany
treści SIWZ :
Instrukcja dla Wykonawców (IDW )
Pkt. 10 Wymagania dotyczące wadium.
W ppkcie 2 zdanie o brzmieniu :
„Za wadium złożone w terminie przyjmuje się uznanie rachunku Zamawiającego w terminie
do 27.07.2011 r. godz. 1030. (przed upływem terminu składania ofert)”
otrzymuje brzmienie :
„Za wadium złożone w terminie przyjmuje się uznanie rachunku Zamawiającego w terminie do
29.07.2011 r. godz. 1030. (przed upływem terminu składania ofert)”.
Pkt. 13. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie :
„13.1 Miejsce oraz termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

29.07.2011 r.

godz.

10.30

w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
w pok. 63
2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) zaleca się opisać następująco:
„Oferta przetargowa na roboty budowlane dla Projektu: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa
polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”
Nie otwierać przed dniem 29.07. 2011 r., godz. 11:00”
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3) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
13.2 Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja
7, 63-700 Krotoszyn w pok. 41.
w dniu

29.07.2011 r.

o godz.

11.00

Przesunięcie terminu składania ofert spowodowane jest późniejszym o 1 dzień udostępnieniem
SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego w stosunku do ogłoszenia opublikowanego w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Zmiany podanych wyżej terminów zostały wprowadzone także w ogłoszeniu o zamówieniu.
(„Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie”
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.06.2011 r.)
Proszę o uwzględnienie wszystkich zmian treści SIWZ w przygotowywanej ofercie
przetargowej.
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