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Trzebnica, dnia 04,09.2019 roku

Do wszystkich Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

MoDYFIKACJA nr 2 TREŚcl slwz

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1354D Skokowa - Górowo"

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 587115-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2018 poz.1986), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia
w następujący sposób:

I. Część I SIWZ - IDW

JEST:

,, XII. Miejsce i termin składania ofert. .

I. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,
ul. Łączna 1C, 55-100 Trzebnica - sekretariat do dnla 06.09.2019 r. do godziny: 12:15 w
kopercie oznakowanej w sposób opisany w rozdziale Xl niniejszej SlWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wPływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurier-
ską,

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. Xll. 1 niniejszej S|WZ zostanie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP,

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.09.2019 r. o godz.12:45.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których.rqy. w art.86 ust.
4 ustawy PZP.



7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.dro-
ei.trzebnica.pI informacje dotyczące:

a) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności za-

wartych w ofertach."

POWINNO BYć:

,,Xll. Miejsce i termin składania ofert.

t. Ofertę należy zlożyć w siedzibie Zamawiającego:Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,
ul. Łączna 1C, 55-100 Trzebnica - sekretariat do dnia 10.09.2019 r. do godziny: 12:15 w
kopercie oznakowanej w sposób opisany w rozdziale Xl niniejszej SlWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina

wpĘwu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurier-
ską,

3. Oferta zlożona po terminie wskazanym w rozdz. Xll, 1 niniejszej S|WZ zostanie zwróco-
na Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymiw art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.09.2019 r. o godz. t2:45.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Żamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust,

4 ustawy PZP.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www,d roRi.trze bnica, pl info rmacje dotyczące :

a) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożylioferty w terininie;

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji iwarunków płatności za-

wartych w ofertach."

Powyższe zmiany prowadziły do modyfikacjitreści ogłoszenia o zamówieniu w punkcie lV.6.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający w dniu 04.09.2019 roku zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłosze-
nie o zmianie ogłoszenia, które w dniu 04.09.2019 roku zostało umieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.

Z poważaniem

paweł kaźmierczak
. (]j

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy

Zarządu
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