Bobolice, dn. 14.12.2018 r.
Nr sprawy: ZP.271.1.6.2018.IZ.

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bobolice”, tj.
1. Siwz, pkt 18.13. – str. 11.
Zapis przed zmianami:
18.3. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
– NIE OTWIERAĆ PRZED 18.12.2018, 11:15
Zapis po zmianach:
18.3. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
– NIE OTWIERAĆ PRZED 21.12.2018, 11:15
2. Siwz, pkt 19.1. – str. 11.
Zapis przed zmianami:
19.1. Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,
ul. Ratuszowa 1, 76 – 020 Bobolice, sekretariat – pokój nr 12, I piętro, pod rygorem
nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia
(art. 84, ust. 2 Ustawy);
Zapis po zmianach:
19.1. Oferty należy składać do dnia 21.12.2018 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Bobolicach,
ul. Ratuszowa 1, 76 – 020 Bobolice, sekretariat – pokój nr 12, I piętro, pod rygorem
nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia
(art. 84, ust. 2 Ustawy);
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3. Siwz, pkt 19.5. – str. 12.
Zapis przed zmianami:
19.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna nr 5 w dniu 18.12.2018 r.
o godz. 1115.
Zapis po zmianach:
19.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna nr 5 w dniu 21.12.2018 r.
o godz. 1115.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.
Dokonana zmiana w specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści z niniejszego pisma.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Grażyna Wiater

Sprawę prowadzi: Irena Zadrożna, Inspektor ds. zamówień publicznych, tel. (094) 345 84 19, e-mail: i.zadrozna@bobolice.pl
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