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Dotyczy:

Myślenice 11.08.2011 r.

zmiany SIWZ dla postępowania pn.: „Budowa boisk sportowych ze sztuczną
nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Borzęta”
ogłoszonego w dniu 22.07.2011 r. nr ref. GPI-3.271/19/2011

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo
zamówień
publicznych
(tekst
jednolity
Dz.
U.
z
2010
Nr
113,
poz.
759
z późn. zm.) informuje Wykonawców o przedłużeniu terminu składania Ofert do dnia
19.08.2011 do godziny 10.00, z powodu konieczności skorygowania błędów dostrzeżonych
w SIWZ TOM jak również uzupełnienia dokumentacji technicznej oraz w celu umożliwienia
Wykonawcom wprowadzenia zmian w Ofertach.
Zamawiający informuje, że w dniu 11.08.2011r. zmianie ulegają zapisy SIWZ TOM I IDW pkt 19-20
Zmiany do SIWZ wyszczególnione są poniżej:
Było:

19.Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
Myślenice , ul. Rynek 8/9, 32-400 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
12.08.2011 r.
do godz.
10:00
2. 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 roboty budowlane pn:
„Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach
wiejskich: Borzęta”

Nie otwierać przed dniem: 12.08.2011 r. godzina 10:15
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania
przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym
terminie wskazanym w pkt 19.1. IDW.
20.Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty.

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej Oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej Oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu składania Ofert.
2. Zmiana złożonej Oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki)
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia
kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem
„zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej Oferty.
Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
21.Miejsce i termin otwarcia Ofert.
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 13 (Sala Konferencyjna)
Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
dnia

12.08.2011 r.

o godz.

10:15
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Zamawiający koryguje SIWZ TOM I- IDW oraz zamieszcza jego aktualną wersję na swej stronie
internetowej
pod nazwą „Instrukcja dla Wykonawcy-zamienny.”. Uzupełnienie dokumentacji
technicznej znajduje się w pliku o nazwie „odpowiedzi na pytania”

