
       Kąty Wrocławskie, dnia 16.05.2017 r. 
 
Znak sprawy ZP.271.21.2017 

 

 Wszyscy Wykonawcy 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód  - etap I - Zabrodzie  

 

 

Działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o 
następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. zamówienia: 
 

 

W związku z omyłką Zamawiający zmienia zapisy części XI SIWZ  

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Miasta i Gminy   
w Kątach Wrocławskich Rynek – Ratusz 1 ; 55 – 080 Kąty Wrocławskie w nieprzekraczalnym 
terminie do 31.06.2017 r. do godz. 09.30 

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 

 
Urząd  Miasta i Gminy  w Kątach Wrocławskich  

Rynek – Ratusz 1  
55 – 080 Kąty Wrocławskie 

 
Oferta w postępowaniu na: 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód  - etap I – Zabrodzie 

 
Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 31.06.2017 r. o godz. 10.00 

 
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej 

korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) 
ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 1 Zamawiający niezwłocznie 

zwróci ofertę.     
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.06.2017 r.  w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd  Miasta i Gminy  w Kątach Wrocławskich Rynek – Ratusz 1; 55 – 080 Kąty Wrocławskie, 
sala nr 2 o godzinie 10.00 

 

na prawidłowy zapis:  

 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Miasta i Gminy  w 
Kątach Wrocławskich Rynek – Ratusz 1 ; 55 – 080 Kąty Wrocławskie w nieprzekraczalnym 
terminie do 31.05.2017 r. do godz. 09.30 

8. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 

 
Urząd  Miasta i Gminy  w Kątach Wrocławskich  

Rynek – Ratusz 1  
55 – 080 Kąty Wrocławskie 

 
Oferta w postępowaniu na: 

 



Budowa kanalizacji sanitarnej wschód  - etap I – Zabrodzie 
 

Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 31.05.2017 r. o godz. 10.00 
 

9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej 
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) 
ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
11. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 1 Zamawiający niezwłocznie 

zwróci ofertę.     
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2017 r.  w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd  Miasta i Gminy  w Kątach Wrocławskich Rynek – Ratusz 1; 55 – 080 Kąty Wrocławskie, 
sala nr 2 o godzinie 10.00 

 
 Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian 


