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
Myślenice, dnia 14.06.2018 r.

INW.271.12.2018

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.: „Ścieżki
pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą-W ramach REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA
2014-2020” (nr ref. INW.271.12.2018)

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu analizy SIWZ,
zamieszczonych na stronie internetowej, koryguje zapisy w/w dokumentów w ten sposób, iż
wprowadza następujące zmiany lub uzupełnienia w tych dokumentach:
1) Zapis pkt 19 ppkt 1 IDW (część I SIWZ) koryguje się w ten sposób, iż uzgadnia się godzinę
złożenia ofert z treścią ogłoszenia, w związku z czym zapis ten otrzymuje następujące
brzmienie:

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w sekretariacie Urzędu Gminy Myślenice,
ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

22.06.2018

do godz.

9:00

2) Zapis pkt 21 IDW (część I SIWZ) koryguje się w ten sposób, iż uzgadnia się godzinę złożenia
ofert z treścią ogłoszenia, w związku z czym zapis ten otrzymuje następujące brzmienie:

21. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: w pok. nr 15 Urzędu Gminy Myślenice,
ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w terminie:
w dniu

22.06.2018

o godz.

9:15

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.
Uwaga:
W związku z upływającym w dniu 22.06.2018 r. terminem składania ofert Zamawiający nie przewiduje
zmiany tegoż terminu.
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