GMINA WIŚLICA
28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8
Tel. 41 3792106 fax: 41 3792128;
email: urzad@ug.wislica.pl, www.ug.wislica.pl

Wiślica, dnia 07.08.2013 roku.
Znak sprawy; OR.271.7.2013
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania Numer sprawy: Or. 271.7.2013. Nazwa zadania: Budowa boiska
sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.
działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje się treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
Zakres modyfikacji jest następujący:
1. W dziale IX. Termin związania ofertą wprowadza się następujące zmiany:
Jest:
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert, tj. od dnia 20.08.2013 roku.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
5.JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Winno być:
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert, tj. od dnia 03.09.2013 roku.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
5.JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. W dziale X. Opis sposobu przygotowania oferty w pkt 3, pkkt 2) wprowadza się
następujące zmiany:
Jest:
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji - Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160
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Wiślica i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący:
„Oferta – Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi”.
Nie otwierać przed 20.08.2013 r., godz. 8:10
Winno być:
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji - Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160
Wiślica i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący:
„Oferta – Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi”.
Nie otwierać przed 03.09.2013 r., godz. 8:10
3. W dziale XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert wprowadza się następujące
zmiany:
Jest:
1. Oferty naleŜy składać do dnia: 20.08.2013 r. do godz. 8:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Wiślica
Ulica Okopowa 8
28-160 Wiślica
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat
2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 20.08.2013 r., o godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Wiślica
Ulica Okopowa 8
28-160 Wiślica
Pokój nr 13 – I piętro
Winno być:
1. Oferty naleŜy składać do dnia: 03.09.2013 r. do godz. 8:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Wiślica
Ulica Okopowa 8
28-160 Wiślica
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat
2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 03.09.2013 r., o godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Wiślica
Ulica Okopowa 8
28-160 Wiślica
Pokój nr 13 – I piętro
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Wiślica
mgr inŜ. Stanisław Krzak
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