Szczuczyn, dnia 18.06.2016r.
Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn
RI.271.7.2018
Zainteresowani oferenci
Dotyczy postępowania nr RI.271.7.2018 pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz
zestawów fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych w Gminie Szczuczyn w ramach
realizacji projektu Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”, ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 103-235656 z dn. 01.06.2018r.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 1579 z późń. zm.) zmienia treść SIWZ, zmiany
wprowadzone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –
koncepcja techniczna. Poprawione elementy załącznika wskazano w Odpowiedzi do zapytań z dnia
18.06.2018r. zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 1579 z późń. zm.), zmianie uległ termin składania ofert
oraz otwarcia ofert, tym samym zmianie uległa treść SIWZ w następujący sposób:
1) Sekcja XIII pkt 17 lit c:
- przed zmianą: „Nie otwierać przed dniem 06.04.2018 t. do godz. 10:10.”
- po zmianie: „Nie otwierać przed dniem 16.04.2018 t. do godz. 10:10.”
2) Sekcja XIV pkt 1:
- przed zmianą: „Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale XIII pkt. 15 należy
złożyć w terminie do dnia 06.07.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie(…).”
- po zmianie: „Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale XIII pkt. 15 należy
złożyć w terminie do dnia 16.07.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie(…).”
3) Sekcja XIV pkt 4:
- przed zmianą: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2018 r. o godz. 10:10 w siedzibie(…).”
- po zmianie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2018 r. o godz. 10:10 w siedzibie(…).”
Ogłoszenie o zmianie wskazanych terminów w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 103-235656 przesłano do publikacji w dniu
18.06.2018r.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

