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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na przebudów trzech dróg w gminie Lipiany.
Zmawiający udziela zamówienia w trzech częściach na:
Przebudowę drogi - ulica Józefa Bema w Lipianach
Przebudowę ulicy Zeromskiego w Lipianach
Przebudowę drogi w miejscowości Skrzynka

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 111471-2016 z dnia 30.06.2016 r. zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia
nr 111653-2016 z dnia 30.16.2016 r.
Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień
publicznych (j .t Dz.U. z 2015 póz. 2164.), zwanej dalej w skrócie p.z.p., zgodnie
z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ze względu
na niezgodności zapisów w projekcie i SST oraz niejasności. Zamawiający wprowadza
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) następujące
zmiany:
1. Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), w ten sposób, że w treści załącznika do SIWZ l la i 11 c
-Specyfikacje Techniczne w pozycji SST D-05.03.05a wprowadza zapis określający
wolną przestrzeń próbek AC11S na poziomie 2-5%.
2. Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), w ten sposób, że w treści załącznika do SIWZ l la i 11 c Specyfikacje Techniczne w pozycji SST D-05.03.05b wprowadza zapis określający
wolną przestrzeń próbek AC 16W na poziomie 3-7%.

3. Zamawiający prostuje w SIWZ - część I zamówienia - Specyfikacje Techniczne (z
powodu omyłkowego zaznaczenia dwóch kategorii ruchu podanych w Tablicy l
SST), w ten sposób, że ustala się kategorię KR2. W stosunki do SIWZ - część III
zamówienia - Specyfikacje Techniczne (z powodu mało czytelnego zaznaczenia)
wprowadza zapis, iż ustala się kategorię ruchu KR2.

4. Z uwagi na dokonanie w/w zmian w SIWZ Zamawiający postanowił przedłużyć
termin do składania ofert. W związku z czym Zamawiający dokonuje zmiany
treści SIWZ w:
1) Rozdziale VI Wadium pkt. 2
z: „Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.07.2016 r. do godziny 12.00.
Decyduje data wpływu środków na konto zamawiającego."
na: „Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.07.2016 r. do godziny 12.00.
Decyduje data wpływu środków na konto zamawiającego."
2) Rozdziale VII Forma oferty pkt. 18 ust.l
z:
„zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Gmina Liyiany, Plac Wolności l, 74-240 Lipiany,
„Oferta na część
zamówienia "—
nie otwierać przed dniem 18.07.2016 r. godz.12.10
bez nazwy i pieczątki wykonawcy"
na
„zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Gmina Limany, Plac Wolności l, 74-240 Liyiany,
„Oferta na cześć
zamówienia—
nie otwierać przed dniem 22.07.2016 r. sodz.12.10
bez nazwy i pieczątki wykonawcy"
3) Rozdziale XIII Składanie i otwarcie ofert pkt. l
z „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sekretariacie pok. nr
18, w terminie do dnia 18.07.2016 r., do godz. 12.00."
na „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sekretariacie pok. nr
18, w terminie do dnia 22.07.2016 r., do godz. 12.00."
4) Rozdziale XIII Składanie i otwarcie ofert pkt. 4
z „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.07.2016 r., do godz. 12.10.
w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sali konferencyjnej, pok. nr 19."
na „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2016 r., do godz. 12.10.
w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sali konferencyjnej, pok. nr 19."
Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert poprzez
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod nr 136573-2016, oraz zamieszczenie informacji na stronie
internetowej na której dostępna jest SIWZ.
Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegaj ą zmianie.
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