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Sośnicowice, dnia 09.12.2019r.

Do wszvstkich oferentów

dotl
przetargu nieograniczonego nr ZP-26|20I9 na wykonanie zamówienia publicznego pn:

,,Uponądkowanie gospodarki Ściekowej w Kozłowie - projekt"

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych - (tj. Dz,U. z 2O19 poz, 1843) zmienia treść Specyflkacji Istotnych Warunków
Zamówienia spoaądzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

,,Upoządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie - projek"

W załączniku nr 1 oferta

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

ŁĄCZNIE

(cena brutto słownie
).



Nadajac mu nowe brzmienie:

1. Oferujemy wykonanie ptzedmiotu zamówienia za cenęi

Etap I -
koncepcja 157o

Etap I1 -
projekt, 70oń

Uzyskanie
ostatecznej

decyzli - 15%

ŁĄCZNIE

(cena brutto słownie
).

RoZDZIAŁ 12, Wymagania dotyczące Wadium.

1. Zamawiający wymaga złożenia do dnia 10.12,2019 r, do godz. 9.0O wadium w
wysokości 3 OO0,0O zi (słownie: trzy tysiące złotych) pzed upływem terminu

składania ofert okreŚlonego W niniejszej sMz.

Nadaiac mu norire bzmi€niei

1. Zamawiający wymaga złńenia do dnia L3,L2,2OL9 r. do godz. 9.00 wadium w
vvysokoŚci 3 000,00 zł (słownie: bzy tysiące złotych) pl:zed upływem terminu

składania ofeń określonego w niniejszej SIWZ.

CENANETTO wARToŚC
VAT CENABRUTTO



RoZDZIAŁ 14, opis sposobu przygotowania oferty.

Wykonawca zamieszcza ofeftę w kopercie oznaczonej nazwą i adrcsem Zamawiającego
oraz opisanych w naśępujący sposób:

Adreśat:
GMINA SOŚNICOWICE

uL. RYNEK 19
44- 153 sośNIcoWIcE

OFERTA W POSĘPOWANIU POD NAZWĄ:

,, Uporzqdknwanie gospodarki ściekowej w Kozłowie - projekt "
NIE OTWIERAĆ przed 10.I2.2Ol9 r. godz.09:30.

Nadaiac mu nowe brzmienie:

Wykonawca zamieszcza ofeftę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanych w nasĘpujący sposób:

RoZDZIAŁ 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę nalezy źob|ć w terminie do dnia 10.12,2O19 r., oodz. 9o0,

2. Otwarcie ofeŃ odbędzie się w dniu 10.12.2O19 r., o godz. 93o w siedzibie
zamawiającego - budynek Rady Miejskiej w SoŚniowicach uI. Rynek 17
sala narad nr 22, I piętro.

Adresat:
GMINA SOŚNICOWICE

uL. RYNEK 19
44-ts,g sośNIcoWIcE

OFERTA W POSTĘPOWANru POD NAZWĄ:

,, {Jporzqdkowanie gospodarhi ściekowej w Kozłowie - projeh "
NIE OTWIERAC przed 13.12.2019 r. godz. 09:30.



Nadajac mu nowe brzmienie:

1, Ofeńę naleĄ złoĄć w terminie do dnia 13.12.2019 r., godz. 9@,
2. Otwarcie ofeń odbędzie się w dniu 13.12.2019 r., o oodz. 930 w siedzibie

Zamawiającego - budynek Rady Miejskiej w Sośniowicach ul. Rynek 17
sala narad nr 22. l piętro,

Zamawiający informuje, że zmiany wprowadzone w treści SIWZ są wiążące i
obowiązują w niniejsrym postępowaniu

BuBłrlsTRz

LĄjśk Kołodziel

Sporządziła:
Dominika Magiera

Kopia:
a]e


