
Gmina sośnicowice
44-153 Sośnicowice, Rynek 19
NlP: 969.] t.22.687 REGON 276257788

Nr postępowania : ZP -2l 2020
Nr sprawy: RoiSo.271.2.2020.DMA

SoŚnicowice, dnia 13.03.2020r.

Do wszystkich oferentów

dot;
pźetargu nieograniczoneg o nr ZP-2l2020 na wykonanie zamówienia publicznego pn:

,,Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach" w ramach
projektu pn.:,,Sturorzenie kompleksowego sy§temu publicznego transpońu
zbiorowego wpnzez poprawę infrastruktury ob9łUgi pasażerskiej w gminie
Sośnicowice- etap II"

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiająry zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych - (t.j, Dz.U. z 2019 poz. 1843) zmienia treŚĆ Speryfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia spoaądzonej w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia publicznego pn:

,,Budowa zintegrowanego węzła pęesiadkowego w Sośnicowicach" w ramach p@ektu pn.:

,.Stwozenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę
infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie SoŚnicowice- etap II" .

Zamawiający informuje, iż w wyniku odpowiedzi na pytania zmianie ulega treść SIWZ, co ma
wpływ na sposób przygotowania pzez Wykonawców ofert i wymaga dodatkowego czasu na
ich przygotowanie.

RoZDZIAŁ 11. Wymagania dotyczące Wadium.

1, Wykonawca żobowiązany jest wnieść wadium w wysokoŚci 100 000,00 PLN
(słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. do
dnia 16,03.2O2O r. do godz. 9:OO

Nadaiac mu nowe brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieŚć Wadium w wysokoŚci 100 000,00 PLN
(słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. do
dnia 18.03.2O2O r, do godz. 9:OO

ROZDZIAŁ 13. Opis sposobu przygotowania oferty

15.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się
z jej treŚcią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyĆ nazwą
i adresem Zamawiającego oraz opisem:



1,

2.

oferta W przetargu nieograniczonym pn,: ,,Budowa węzła przesiadkowego W
Sośnicowicach".

NIE OTWIERAĆ przed: 76.03.2020, r, godz. 9:3O.

Nadaiac mu nowe brzmienie:

15.0fertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się
z jej treŚcią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę nalezy opatrzyĆ nazwą
i adresem Zamawiającego oraz opisem:
oferta w przetargu nieograniczonym pn.: ,,Budowa węzła przesiadkowego W

Sośnicowicach".
NIE OTWIERAĆ przed: ta.O3.2O2O. r, godz. 9:3O,

ROZDZIAŁ 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofe rtę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego: Urząd Miejski
w Sośnicowicach, ul. Rynek t9,44-753 SoŚnicowice lub przesłaĆ pocztą na
adres Zamawiającego do dnia 16.03.2020 r. roku do godzinY 9:oo - uwaga:
liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską, Zamawiający niezwłocznie
zawiadamia Wykonawcę o złozeniu ofeńy po terminie oraz zwraca ofertę
Wykonawcy po upływie terminu do Wniesienia odwołania.
Miejsce itermin otwarcia ofeń nastąpi dnia 16.o3.2o2o roku o godz. 9:3o
w siedzibie Zamawiającego - budynek Rady Miejskiej w Sośnicowicach ul.
Rynek 17 sala narad nr 221 piętro

Nadaiac mu nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyĆ w sekretariacie Zamawiającego: Urząd Miejski
w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44-t53 Sośnicowice lub przesłać pocztą na
adres Zamawiającego do dnia 18.03.2020 r. roku do godziny 9:OO - uwaga:
liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Zamawiający niezwłocznie
zawiadamia Wykonawcę o złożeniu ofeńy po terminie oraz zwraca ofeńę
Wykonawcy po upĘwie terminu do wniesienia odwołania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofeń nastąpi dnia 18,o3.2o2o roku o godz, 9:3o
W siedzibie Zamawiającego - budynek Rady Miejskiej w Sośnicowicach ul,
Rynek 17 sala narad nr 22, 1 piętro.

Zamawiający informuje, że zmialy wprowadzone w treści SrWZ są wiążące i
obowiązują w niniejsrym postępowaniu

Kopia:


