Zamawiający: Rzeczpospolita Samorządna

Ścinawa, 10-05-2019

Nr postępowania: 271.2.2019

Wszyscy wykonawcy

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu
nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej oraz
kosztorysowej
dla
budowy
przystani
pasażerskich
na
rzece
Odrze
oraz zagospodarowania terenu

I. Zmienia się punkt 3.4 Zamówienia częściowe, który otrzymuje brzmienie:
„3.4. Zamówienia częściowe
1. Zamówienia podzielone jest na 6 części:
Część nr 1.
Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Trestnie
Adres inwestycji: działki 11/3, 3/1, 136/8, 136/15, 1, 42/1, 136/16 obręb Blizanowice
Trestno, gm. Siechnice
Część nr 2.
Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Lubiążu
Adres inwestycji: działki 216/4, 216/2, 154/1 obręb Lubiąż, gm. Wołów
Część nr 3.
Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Dziewinie
Adres inwestycji: działki 340/57, 333 obręb Dziewin gm. Ścinawa
Część nr 1.
Część nr 4. Budowa mariny w Lubiążu
Adres inwestycji: działki 1153/1, 1153/2 obręb Lubiąż gm. Wołów
2. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.”
II. Zmienia się punkt 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, który otrzymuje
brzmienie:
„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Miejsce oraz termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Litwiński Jezioro Kancelaria Prawna spółka
komandytowa,

ul. Kościerzyńska 1A, 51-416 Wrocław nieprzekraczalnym terminie: do 22 maja 2019
r. godz. 10.00.
2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) zaleca się opisać następująco:
„Oferta przetargowa na:
Opracowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej oraz kosztorysowej
dla budowy przystani pasażerskich na rzece Odrze oraz zagospodarowania terenu
Nie otwierać przed dniem 22 maja 2019 r. godz. 10.30”
3) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. prosimy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4) W związku z tym, że oferty mogą zostać złożone jedynie po sprawdzeniu przez
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający
wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania
się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, dłuższy
od minimalnych terminów składania ofert określonych w ustawie, co jednocześnie
uwzględnia złożoność zamówienia i czas potrzebny na sporządzenie ofert.
11.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Litwiński Jezioro Kancelaria Prawna spółka komandytowa,
ul. Kościerzyńska 1A, 51-416 Wrocław w dniu 22 maja 2019 r. godz. 10.30.”

