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ZMIANA TREŚCI SIWZ  
Numer 1 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zimowe utrzymanie dróg 

w miejscowościach Gminy Leżajsk” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 619857-N-2019 w dniu 07.11.2019 r. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 

1843. z późn. zm.); Zamawiający - Stare Miasto – Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd zmienia treść siwz dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: 

„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk”. 

 

 

I. Zamawiający zmienia w SIWZ, pkt 11.10.1 

 

Poprzedni zapis SIWZ, pkt 11.10.1: 

 

11.10.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

 Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy 

Leżajsk 

część nr …….. 

Nie otwierać przed dniem: 31.10.2019 r. do godz. 10:30” 

 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część 

należy umieścić wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z 

podanymi wytycznymi tylko w jednej podwójnej kopercie. Nie należy 

składać osobnych ofert na daną część w osobnych kopertach. 

 

Aktualny zapis SIWZ, pkt 11.10.1: 

 

11.10.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

 Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy 

Leżajsk 

część nr …….. 

Nie otwierać przed dniem: 15.11.2019 r. do godz. 10:30” 

 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część 

należy umieścić wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z 

podanymi wytycznymi tylko w jednej podwójnej kopercie. Nie należy 

składać osobnych ofert na daną część w osobnych kopertach. 
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II. Zamawiający zmienia w SIWZ, pkt 12.1 

 

Poprzedni zapis – 12.1  

12.1 Miejsce składania ofert  

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, 

przekazuje ofertę na adres:  

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk  

(Punkt Obsługi Klienta - parter) 

Czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 

15:00 

Termin złożenia oferty do 31.10.2019 r. do godz. 10:00 dotyczy także ofert 

składanych drogą pocztową. 

 

Aktualny zapis – 12.1 

12.1 Miejsce składania ofert  

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, 

przekazuje ofertę na adres:  

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk  

(Punkt Obsługi Klienta - parter) 

Czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 

15:00 

Termin złożenia oferty do 15.11.2019 r. do godz. 10:00 dotyczy także ofert 

składanych drogą pocztową. 

 

 

III. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 12.3 Termin otwarcia ofert: 

 

Poprzedni zapis – 12.3  

12.3 Termin otwarcia ofert: 31.10.2019 r. o godz. 10:30. 

 

 

Aktualny zapis – 12.3 

12.3 Termin otwarcia ofert: 15.11.2019 r. o godz. 10:30. 

 

 

 

Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie. 

 

 


