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Zmiana treści SIWZ – Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul. 

Puławska) 

Baranów, dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

SG.271.10.2019 

 

Zmiana treści SIWZ 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego 

w miejscowości Baranów (ul. Puławska)”  

 

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), wprowadza zmianę treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

➢ Zmianie ulega Załącznik nr 8 do SIWZ poprzez zmianę przedmiaru robót dla zadania 

budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów gm. Baranów ul. Puławska w 

pasie drogi powiatowej Nr 1516L na działkach o numerach ewidencyjnych 2642 i 806, 

oraz działkach Gminy Baranów o nr 1538 i 1546/16. 

Zamawiający w załączeniu zamieszcza właściwy przedmiar robót. 

 

➢ Zmianie ulegają postanowienia rozdz. XIV pkt 4 i 5 SIWZ: 

Treść pierwotna: 

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty 

oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu 

należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały 

okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość 

złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca 

złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Budowa oświetlenia 

drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska”, nie otwierać przed 18 czerwca 2019 r. 

godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów, przed 

upływem terminu składania ofert tj.: do 18 czerwca 2019 r. do godz. 10:00. 

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 18 czerwca 2019 

r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu 

środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 

Treść aktualna: 

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty 

oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu 

należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały 

okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość 

złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca 

złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Budowa oświetlenia 

drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska”, nie otwierać przed 26 czerwca 2019 r. 

godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów, przed 

upływem terminu składania ofert tj.: do 26 czerwca 2019 r. do godz. 10:00. 

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 26 czerwca 2019 

r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu 

środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________Strona 2 z 2 

Zmiana treści SIWZ – Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul. 

Puławska) 

➢ Zmianie ulegają postanowienia rozdz. XV SIWZ: 

Treść pierwotna: 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 17 lipca 2019 r. 

Treść aktualna: 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 25 lipca 2019 r. 

 

➢ Zmianie ulegają postanowienia rozdz. XVII SIWZ 

Treść pierwotna: 

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 

Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów – sekretariat do dnia 18 czerwca 2019 r. godz. 

10:00. 

2. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Wójt Gminy 

Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów z dopiskiem: „Oferta – Budowa oświetlenia 

drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska” oraz „Nie otwierać przed 18 czerwca 

2019 r. godz. 10:15”. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 11. 

Treść aktualna: 

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 

Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów – sekretariat do dnia 26 czerwca 2019 r. godz. 

10:00. 

2. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Wójt Gminy 

Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów z dopiskiem: „Oferta – Budowa oświetlenia 

drogowego w miejscowości Baranów ul. Puławska” oraz „Nie otwierać przed 26 czerwca 

2019 r. godz. 10:15”. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 11. 

 

 

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

Mirosław Roman Grzelak 


