
 
 
 

Widuchowa, dnia  20.02.2019r. 
 
ISR.271.2.2019 
 
 

 
WYKONAWCY  
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU  

 
 
 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Modernizację 
oczyszczalni ścieków w Widuchowej  

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) dokonuje modyfikacji specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie: 
 
ROZDZIAŁ I ust. 12, pkt. 1 (forma oferty) jest: 
 

„zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina 
Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, przetarg nieograniczony, 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej oraz nie otwierać przed 
22.02.2019r, godz. 12:30 – bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

 
zmienia się na:  
 

zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina 
Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, przetarg nieograniczony, 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej oraz nie otwierać przed 
28.02.2019r, godz. 12:30 – bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

 
ROZDZIAŁ XI ust. 1 i ust. 4 (forma oferty) jest: 
 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, w sekretariacie, pok. Nr 11  
w terminie do dnia 22.02.2019 r., do godz. 12:00. 

 
Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 22.02.2019 r., o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy 
Widuchowa w Sali konferencyjnej, pok. Nr 02 Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy 
mogą w nim uczestniczyć. 

 
 
 
 



 
 

zmienia się na: 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, w sekretariacie, pok. Nr 11  
w terminie do dnia 28.02.2019 r., do godz. 12:00. 

 
Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 28.02.2019 r., o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy 
Widuchowa w Sali konferencyjnej, pok. Nr 02 Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy 
mogą w nim uczestniczyć. 

 
 
Ogłoszenie o zamówieniu nr 510790-N-2019 z dnia 2019-02-05 r. 

IV.6.2) jest: 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-02-22, godzina: 12:00,  
 

 
Zmienia się: 
 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-02-28, godzina: 12:00,  

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 
niezmienione. 

 


