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INFORMACJA
O WPROWADZONYCH ZMIANACH
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Budowa ulicy Polnej w Iwinach
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki, Gmina Siechnice”
Burmistrz Siechnic na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) wprowadza następujące zmiany do
Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Zmiana 1: W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt. 4 Opis przedmiotu zamówienia, w ppkt. 4.12,
Zamawiający dopisuje ppkt 5) w brzmieniu: Przebudowa ul. gen. E.Fieldorfa – Etap II, polegająca na
przebudowie konstrukcji podbudowy i nawierzchni z budową miejsc parkingowych, oświetlenia,
kanału teletechnicznego oraz nasadzeń zieleni.
Warunki udzielenia zamówienia: w przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu zamówienia - na prośbę
Zamawiającego Wykonawca przedstawi ofertę w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, która podlegać będzie
negocjacjom.
Zmiana 2: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w pkt. 4.2.14) Przedmiot,
wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane dodaje się ppkt. 5)
w brzmieniu: Przebudowa ul. gen. E.Fieldorfa – Etap II, polegająca na przebudowie konstrukcji
podbudowy i nawierzchni z budową miejsc parkingowych, oświetlenia, kanału teletechnicznego oraz
nasadzeń zieleni.
Warunki udzielenia zamówienia: w przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu zamówienia - na prośbę
Zamawiającego Wykonawca przedstawi ofertę w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, która podlegać będzie
negocjacjom.
Zamawiający nie zmienia terminu składania i terminu otwarcia ofert. Pozostałe zapisy
i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest
Monika Małecka, tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail:
zp@umsiechnice.pl.
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