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Zawoja, dnia 03 marca 2017 r. 

Wykonawcy wszyscy 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) pn. „Budowa 

przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica”  realizowany zgodnie 

z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka 

w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy 

Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś 

priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach  

Działając stosownie do zapisów art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Wykaz wprowadzonych zmian: 

W rozdziale XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  w punkt  
zapisy w brzmieniu: 

 
 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa 
„Zawoja” sp. z o.o. , 34-222 Zawoja 1854 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017 
do godziny 14:00  

2.  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                     
i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o. , 34-222 Zawoja 1854     Oferta w postępowaniu na usługę 
pn.: „Budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica” dla Projektu: 
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I  Nie 
otwierać przed dniem: 10.03.2017 do godziny 14:30.      
 Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.   

 

Zastępuje się zapisem: 
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1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa 
„Zawoja” sp. z o.o. , 34-222 Zawoja 1854 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2017 
do godziny 14:00  

2.  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                     
i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o. , 34-222 Zawoja 1854     Oferta w postępowaniu na usługę 
pn.: „Budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w miejscowości Skawica” dla Projektu: 
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I  Nie 
otwierać przed dniem: 20.03.2017 do godziny 14:30.      
 Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.   

 

Modyfikacja treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.  
 

 

 


