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- Wykonawcy bioęcy udział w postępowaniu-

dotycry: pruetargu nieograniczonego na ,Budowa kanalizaciiptzy ul. Kościuszki i
modemizaĄa oczysr,ealni ścieków w Cieszanotvie" rłr5rkonanie instalacii paneli

fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ściekórł/'

A. Zamawiaiący - Gmina Cieszanów zgodnie zarL 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
7.004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2a1B r., poz.1986 ze zm.) zmienia
treść Specyfikacii lstotrych Warunków Zamówienia w postępowaniu.

SIWZ - W rozdziale 7 pkt 7.16 SIWZ przed zmianą ie,st:

7.L6. ofertę należy'umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiaiąq r.apoznanie się z iei zawartością bez naruszenia zabezpieczeit
przed upływem terminu otwarcia oferL Na kopercie/opakowaniu [w tym
opakowaniu poczĘ kurierskiei) należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazvva, adres, numertelefonu i faksu wykonawry;
b) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie

ul. Kościuszki 6,
37-61t Cieszanów,

oferta w przetargrr nieograniczon1rm na ,, Budowa kanalizacii prry ul. Kościuszki i
moderrrizacia oęyszczalni ścielrów w Cieszanowie'' wykonanie instalacii paneli
fotorroltaicznych na terenie oczyszealni ściekórł/' - Znak sprarłyzZlJK?7t.7.zotg

c) Nie otwierać przed dniem a4.aa.2o19 r' do gode 10:30

SIWZ - W rozdziale 7 pkt 7.16 SIWZ po zmianie iest:

7.16. ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający rapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia rabezpieczeft
przed upływem terminu otwarcia oferL Na kopercie/opakowaniu (w tym
opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następując e oznaczenia:
d) nazlva, adres, numer telefonu i faksu wykonawry;
e) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie

ul. Kościuszki 6,
37-6tl Cieszanów,

oferta w pruetargu nieograniczonym na ' Budowa kanalizaąi prry ul' Kościuszki i
modernizacia ocryszę,alni ścieków w Cieszanowieo w5rkonanie instalacii paneli
fotowolbicaych naterenie oczyszczalni ściekrórrł' _ Znak spraw!Ę zvK27t'7.2o!9

fJ Nie otwierać przed dniem 15.10.2019 r. do godz. 1o:3o



SIWZ - Wrozdziale 8 p}t8.1 SIWZ pned zmianą iest:
B.1- ofertę wraz z dokumentami, o lcórych mowa w pkt 7.l5 należy złożyć

w terminie do dnia !4,1o.zat9 r' do godz. 10:o0 w siedzibie Zamawiającego q.'
Zakład Usfug Komunalnych Sp. z o. o.w Cieszanowie
ul' Kościuszki 6,
37-611Cieszanów,
pokói nr 3
Godziny uruędowania olceślono w pkt 1.1. ninieiszei SIWZ.

SIWZ - W rozdziale I pkt 8.1 SIWZ po z-mianie iest:

B.1. ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.L5 należy ńoŻyć
wterminie do dnia 15.10.2019 r. do godz.1o:00 w siedzibie Zamawiającego tj.:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.w Cieszanołrlie
ul' Kościuszki 6,
37-6al Cieszanów,
pokói nr 3
Godziny urzędowania olrreślono w pkr 1.1. niniejszej SIIMZ.

SIWZ - W rozdziale 8 pkt 8.3 SII/YZ plzed zmianą iest:
8.3. otwarcie ofert nasĘpi w dniu !4.t:o.?;o19 r. o godz. 10:30 w siedzibie:

ZakładUsług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowią
ul. Kościuszld ą
37-61| Cieszanów,
pokóinr 3

SIWZ - W rozdziale 8 pkt 8.3 SIłI/Z po zmianie iest:
8-3. otwarcie ofert nasĘri w dniu 15.10.2019 r. o godz.1o:30 w siedzibie:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie,
ul' Kościusz:ld6,
37-61! Cieszanów,
pokóinr 3

Powyższa zmiana treści slwz powoduje zmianę treści ogłoszenia
o zamówieniu nr 6o29o0_N -2at9 z dnia 27 .o9.2oa9 r.

Pozostałatreść specyfilracii istotnych warunkówzamówienia pozosaie bez zmian.


