Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. 12 63 92 303; 12 63 92 300, fax 12 63 92 305
e-mail: burmistrz@myslenice.pl
INW.271.17.2017

Myślenice, dnia 10.11.2017r.
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zimowe
utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz
zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu
Miasta i Gminy Myślenice.”
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), po dokonaniu analizy opublikowanego w BZP
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zamieszczonych na stronie internetowej, udziela stosownych
wyjaśnień oraz wprowadza następujące zmiany lub uzupełnienia w tej dokumentacji:
Zamawiający informuje, iż w celu ujednolicenia dokumentów zamieszczonych na stronie
internetowej Zamawiającego oraz ogłoszenia opublikowanego w BZP zmianie (przedłużeniu)
ulega godzina składania ofert wskazana w SIWZ, w związku z czym :
1)

Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 1 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej
zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
do dnia

2)

13.11.2017r.

do godz.

11:00

Pkt 19 ppkt 2 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz
zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na usługi pn:
„Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta
Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w
administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.”
Nie otwierać przed dniem: 13.11.2017r. godzina 11:15”.

3)

Tabelę zawartą w pkt 21 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej
zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
w dniu

13.11.2017r.

o godz.

11:15

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów
wymienionych powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite
dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego wiążące.
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