
Gmina 
Iwonicz-Zdrój 

 
Iwonicz-Zdrój, dnia 20.04.2017 r. 

Znak: IZ.271.3.2017 
 
 
Do wiadomości Wykonawców 

 
 
 
Zmiany dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zamówienie                 
pn.: „Modernizacja parkingu gminnego w Iwoniczu-Zdroju na dz. nr ewid. 849/1”. 
 
Zamawiający Gmina Iwonicz-Zdrój na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ                         
w następującym zakresie: 
 
 
Zmienia się treść SIWZ w rozdz. I ust. 4 (termin wykonania zamówienia). 
Jest: 

Rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy 
Zakończenie robót: do dnia 15.07.2017 r.  

Ma być: 
Rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy 
Zakończenie robót: do dnia 30.08.2017 r.  

 
 
Zmienia się treść SIWZ w rozdz. I ust. 11 (opis sposobu przygotowania ofert), pkt 12. 
Jest: 

Nie otwierać przed dniem 04.05.2017 r. godz. 11:30 
Ma być: 

Nie otwierać przed dniem 18.05.2017 r. godz. 11:30 
 
 
Zmienia się treść SIWZ w rozdz. I ust.12 (miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt 1 i 2. 
Jest: 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju; al. Słoneczna 

28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) w terminie do dnia 04.05.2017 r. do 
godz.  11:00. 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą niezwłocznie 
zwrócone. 

 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju; al. Słoneczna 

28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w pokoju nr 202 w  dniu 04.05.2017 r. o godz. 11:30. 
Ma być: 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju; al. Słoneczna 

28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) w terminie do dnia 18.05.2017 r. do 
godz.  11:00. 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą niezwłocznie 
zwrócone. 

 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju; al. Słoneczna 

28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w pokoju nr 202 w  dniu 18.05.2017 r. o godz. 11:30. 
 
 
Zmienia się treść SIWZ w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) w pkt 3 ppkt 3). 
Jest: 

3) zamówienie(a) wykonam w terminie:   od dnia podpisania umowy do 15.07.2017 r. 
Ma być: 

3) zamówienie(a) wykonam w terminie:   od dnia podpisania umowy do 30.08.2017 r. 



Zmienia się treść SIWZ w załączniku nr 7 (projekt umowy) w § 4 ust 1. 
Jest: 
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:  

rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy a  zakończenie: do dnia  15.07.2017 r. 
Ma być: 
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:  

rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy a  zakończenie: do dnia  30.08.2017 r. 
 
 
Zmienia się treść SIWZ w załączniku nr 7 (projekt umowy) w § 5 (obowiązki stron) ust 2. pkt 13) 
ppkt 13.1) i pkt 14) ppkt 14.1) 
Jest: 

13.1) Okres trwania ubezpieczenia do 15.07.2017 r.   
14.1) Okres trwania ubezpieczenia do 15.07.2017 r.   

Ma być: 
13.1) Okres trwania ubezpieczenia do 30.08.2017 r.   
14.1) Okres trwania ubezpieczenia do 30.08.2017 r.   

 
 
Poprawione załączniki: nr 1 i nr 7 do pobrania ze strony Zamawiającego. 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                  
w Biuletynie Zamówień Publicznych, ponieważ dokonane zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu.  
 
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 
 Z poważaniem 
 

        Burmistrz Gminy  
           Witold Kocaj 

 
 
 
 


