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Trzebnica, 14.03.2019 r,

Wyiaśnienie do SI\MZ

dotyczy: ptzetargu nieograniczonego nal Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D
ul. Parkowa w Wilcryni€l gffi. Oborniki Śtąskie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dńa29 styczńa2004 r.

(Dz. U. z20I8 r. poz. 1986 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zmieniatreśó SIWZ w
następuj ących puŃtach:

- zmienia się punkt XIII ppkt 13:
jest:

oFERTA
Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D uI. Parkowa w Wilczynieo gm. Oborniki Śtąskie.

Nie otwierać przed dniem 15.03,2019 r. godz. 10:00.

powinno być:
oFERTA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D ul. Parkowa w Wilcrynie, gm. Oborniki Śląskie.
Nie otwierać przed dniem 22.03.2019 n godz. 10:00.

- zmienia się punkt XV ppkt 1
jest:
1, OfeĘ powinny być z}ożone w siedzibie Zamawiającego w Trzebnicy przy ul. Łącnta lc, Sekretariat, w terminie do
dnia 15.03.2019 roku do godziny 09.45. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Ofertę nalezy opisać:

ZarządDróg Powiatowych w Trzebnicy
u|.Łącma 1c, 55-100 Trzębnica

sekretariat
w termie do dnia 15.03.2019 r, do godz. 09:45

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającegoprzy uI.Łączna 1c, w Trzebnicy, Sekretariat, w dniu 15.03.2019 r.

o godzinie 10:00,

powinno być:
1. Oferty powinny byó złożone w siedzibie Zamawiającego w Tuebnicy. pxzry ul. Łączna 1 c,
Sekretariat, w terminie do dnia 22.03.20t9 roku do godziny 09.45. Godziny pracy
Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. Ofertę nhleĘ opisać:



Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
uLŁączna lco 55-100 Trzebnica

sekretariat
w termie do dnia 22.03,2019 r. do godz. 09:45

2. Otwarcie ofeń nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Łączna lc, w Trzebnicy,
Sekretariato w dniu 22.03.2019 r. o godzinie 10:00.

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o zastosowanie w/w zmian przy §porządzaniu
oferĘ.

Powyższe zmiany są pody|towane licznlłni zapytaniarrti i rozbieżnościami w dokumęntacji
technicznej.

W załączeniu aktualna wersja projektu budowlano - wykonawczego (część opisowa i rysunkowa)
zbieżna z przedmiarem robót i ko sźorys em o fertowym.
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