
Pęcław. 23.05.2014 r. 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , przedłużenie terminu 

składania ofert – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy IN.271.3.2014 dot.: ”Budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białołęka” 

I. Wójt Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) 

wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dot.: ”Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białołęka” znak sprawy 

IN.271.3.2014. 

 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 6 Prawo zamówień publicznych zamawiający 

przedłuża termin składania ofert z dnia 29.05.2014 r. do dnia 02.06.2014 r. 

W związku z powyższym: 

 

III. W rozdziale VIII – Wymagania dotyczące wadium 

- w dotychczasowym brzmieniu: 

„2.Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert tj. 29.05.2014 r. do godziny 

10:00.” 

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie: 

„2.Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert tj. 02.06.2014 r. do godziny 

10:00.” 

IV. W rozdziale X – Opis sposobu przygotowania oferty  

- w dotychczasowym brzmieniu: 

„6.Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej hasłem: 

Przetarg - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białołęka” 

Nie otwierać przed 29.05.2014 r. godz. 10:10 oraz nazwą i siedzibą zamawiającego i 

wykonawcy.” 

 



- otrzymuje – po zmianie – brzmienie: 

„6.Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej hasłem: 

Przetarg - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białołęka” 

Nie otwierać przed 02.06.2014 r. godz. 10:10 oraz nazwą i siedzibą zamawiającego i 

wykonawcy.” 

 

V. W rozdziale XI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

- w dotychczasowym brzmieniu: 

„Oferty należy składać do dnia 29.05.2014 r. w Urzędzie Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-

221 Białołęka . Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania 

przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do dnia 29.05.2014 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 29.05.2014 r. o godz. 10:10.” 

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie: 

„Oferty należy składać do dnia 02.06.2014 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Pęcław, 

Pęcław 28, 67-221 Białołęka . Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do 

postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do dnia 

29.05.2014 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 02.06.2014 r. o godz. 10:10.” 

 

VI. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 


