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Gmina Dobrzeń Wielki 

Namysłowska 44 

46-081 Dobrzeń Wielki 

 
 
Pismo: ZP.271.445.2020.2  Dobrzeń Wielki dnia: 2020-10-05 

 
 

 
Otrzymują Wykonawcy którzy pobrali  SIWZ 

Treść niniejszego pisma  zamieszczono na stronie 

www.bip.dobrzenwielki.pl  

 

P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ 

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na: 

Budowa  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice (przetarg 

nieograniczony). 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z póź. zm.) Zamawiający  dokonuje  zmiany treści  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

W dniu 05.10.2020r. wpłynął  do Zamawiającego wniosek  o wyjaśnienie  treści SIWZ. Zamawiający w dniu 

05.10.2020r.  udzielił wyjaśnień  publikując je na stronie  internetowej. 

Zamawiający dokonuje  zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  pkt. 3.11. 

Na wykonany przedmiot zamówienia, zarówno  część dokumentacyjną jak i prace  budowlano-montażowe 

wraz z dostarczonymi w ramach  zadania urządzeniami, Wykonawca udziela  gwarancji na okres w 

przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). 

 

W związku z tym przedłuża się  termin  składania  ofert do dnia 15 października 2020r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 15 października  2020 o godz. 11:00 

Wadium należy wnieść  w terminie do  dnia 15 października 2020 r. do godz. 10:00 
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Zmiany treści  pkt 18.1 i 22.1 i 22.2  SIWZ, miejsce składania  i otwarcia  ofert pozostaje bez zmian. 

 

Pozostałe  postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące  dla wykonawców przy składaniu ofert. 

W wyniku zmiany  treści SIWZ, dokonuje się  zmiany treści ogłoszenia  o zamówieniu nr 590087-N-2020 z 

dnia 28.09.2020r. 

 

         Zastępca Wójta 

 

                     /-/inż. Piotr Jonek 

         


