Kowalewo Pomorskie, dn. 18.09.2018 r.
GKIM.271.65.2018

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :
„Modernizacja gospodarki osadowej I etap”
- Biuletyn Zamówień Publicznych – Ogłoszenie nr 616048-N-2018 z z dnia 12 września 2018
r
Gmina Kowalewo Pomorskie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) modyfikuje treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” w następujący
sposób:
I. Punkt 11 SIWZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:
Termin związania ofertą – 30 dni. Wykonawca może wydłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

II. W związku z wprowadzaniem modyfikacji przesuwamy termin składania ofert do
24.09.2018 r. do godz: 09:00, termin otwarcia ofert: 24.09.2018 r. do godz: 09:15
Punkt 13. SIWZ. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .
otrzymuje brzmienie:
13.1 Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
Biuro nr 2 (sekretariat)
do dnia 24.09.2018 r. do godz. 900
2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską;
3) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom.
13.2. Otwarcie ofert:
1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.09.2018 r. o godz. 915 w Urzędzie Miejskim w Kowalewie
Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5 (pawilon sportowy), sala nr 1 – sala posiedzeń;

2) otwarcie ofert jest jawne;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda zebranym wykonawcom kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwa i adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej:
www.bip.kowalewopomorskie.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych
w ofertach.
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