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Lipnica Wielka, 03.12.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Lipnica Wielka
Z siedzibą:
34-483 Lipnica Wielka 518
www.przetargi@lipnicawielka.pl

Wykonawcy

Informacja
o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. „Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów

ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni ścieków

zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka”

Znak sprawy 271.11.2019

Wójt Gminy Lipnica Wielka informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.

zm.), dokonana została zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie

terminu złożenia i otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „Wywóz oraz zagospodarowanie

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w

2020 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka”

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.11.2019 r., pod pozycją Nr

6278140_N-2019

Zmiana treści dotyczy: Rozdziału XI. Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 15. oraz Rozdziału XII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 1 -3.

Treść przed zmianą:

15. Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed

otwarciem, zawierającą następujące oznaczenie:

Gmina Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518. Oferta w przetargu

nieograniczonym na: „Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych

osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni

ścieków zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka”

Nie otwierać przed: 05 grudnia 2019 r., godz. 10:15.

Na kopercie powinna znajdować się w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu,

nazwa i adres Wykonawcy - zgodnie z danymi rejestrowymi.

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej.

http://www.przetargi@lipnicawielka.pl
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Rozdział XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie (opatrzonej napisami jak w Rozdziale XI niniejszej

specyfikacji) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. urzędzie gminy w Lipnicy

Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518 – dziennik podawczy, pok. Nr 2 nie później niż do dnia

05 grudnia 2019 r., do godz. 10.00 .

2. Oferty złożone po terminie zostaną przez Zamawiającego niezwłocznie zwrócone.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się

w siedzibie Zamawiającego tj. urzędzie gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka

518, pok. Nr 10 (I piętro) w dniu 05 grudnia 2019 r. o godz. 10:15.

Treść po zmianie:

15. Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed

otwarciem, zawierającą następujące oznaczenie:

Gmina Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518. Oferta w przetargu

nieograniczonym na: „Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych

osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni

ścieków zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka”

Nie otwierać przed: 10 grudnia 2019 r. , godz. 10:15.

Na kopercie powinna znajdować się w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu,

nazwa i adres Wykonawcy - zgodnie z danymi rejestrowymi.

Rozdział XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie (opatrzonej napisami jak w Rozdziale XI niniejszej

specyfikacji) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. urzędzie gminy w Lipnicy

Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518 – dziennik podawczy, pok. Nr 2 nie później niż do dnia

10 grudnia 2019 r., do godz. 10.00 .

2. Oferty złożone po terminie zostaną przez Zamawiającego niezwłocznie zwrócone.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się

w siedzibie Zamawiającego tj. urzędzie gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka

518, pok. Nr 10 (I piętro) w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 10:15.

Wójt Gminy Lipnica Wielka

/-/
Mateusz Alojzy Lichosyt

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.lipnicawielka.pl

2. a/a.


