Grodzisko Dolne 2018-06-07
RI.271.9.2018

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset
dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji

”

w Gminie Grodzisko Dolne.

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 1 ustawy- Prawo Zamówień Publicznych (t. j.
Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający- Gmina Grodzisko Dolne
reprezentowana przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne zmienia treść SIWZ oraz treść
ogłoszenia o zamówieniu w zakresie przygotowania oraz terminu składania i otwarcia ofert
tj.:
6. Miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Dolne 125A,
37‐306 Grodzisko Dolne, pok. Nr 17 (sekretariat Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym)
osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125A
37‐306 Grodzisko Dolne
7. Termin składania ofert (art. 43 ust. 1 UPZP)
13 czerwca 2018 r. do godz. 1100
Termin składania oferty jest dochowany, jeżeli oferta w wyznaczonym terminie wpłynie do
Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po terminie podanym powyżej Zamawiający
niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie (art. 84, ust. 2 UPZP).
8. Termin związania ofertą (art. 85 UPZP )
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Zamawiający może tylko raz,
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
9. Warunek przyjęcia ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Grodzisku
Dolnym, Grodzisko Dolne 125A, 37‐306 Grodzisko Dolne, pokój nr 17 do dnia 13 czerwca 2018r.
do godz. 1100. Koperta winna być opisana następująco:
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„Oferta przetargowa na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł
na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne – Nie otwierać przed 13 czerwca 2018
r. przed godz. 1100”.
Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim
oznakowana została oferta.
10. Miejsce i termin otwarcia ofert (art. 86 UPZP)
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 1115
w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Dolne 125A,
37‐306 Grodzisko Dolne, pok. Nr 15.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące:
‐ ceny,
‐ terminu uruchomienia kredytu, oraz jeżeli będzie to przedmiotem oceny oferty:
‐ terminu wykonania zamówienia,
‐ okresu gwarancji i inne.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

W związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulegają wszystkie zapisy SIWZ
i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana specyfikacji nr 1

Strona 2

