
Biecz, dnia 13.03.2019r.

ZP. 271.3.2019

    Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  ZP.271.3.2019  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę  i  montaż  wyposażenia  Biblioteki  Biecz”
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.03.2019r. pod nr 521725-N-
2019.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH                          

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Biecz działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zmienia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 1. Zmianie ulega szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony w Dziale  III, pkt 3
SIWZ w ten sposób, że:

1) W zał.  nr 1 do SIWZ – projekcie  wyposażenia  wraz z wizualizacją,   z rzutów projektów
wnętrz zostaje usunięty opis zestawienia wyposażenia. 

2)  W  zał.  nr  2  do  SIWZ  -  zestawieniu  wyposażenia  -  w  pom.  1.23  biuro,  pom.  1.25
pomieszczenie socjalne pracowników i w pom. 06 wypożyczalnia dla dorosłych  - regał antresola
zostaje zmieniony/uszczegółowiony opis wyposażenia. 

3) W związku z powyższymi zmianami zostaje zmieniony zał. nr 3 do SIWZ  – karty produktów.

2. W wyniku powyższych zmian, zmianie ulega również zał. nr 4 do SIWZ,  Formularz oferty
przetargowej wraz z formularzem cenowo – asortymentowym.

3. W związku z powyższym wyznaczony w Dziale  14 SIWZ termin  składania ofert  na dzień
14.03.2019r.  do  godz.1000 zostaje  zmieniony  na  dzień  20.03.2019r.  do  godz.1000   oraz
wyznaczony termin otwarcia ofert na dzień 14.03.2019r. na godz.1030 zostaje zmieniony na dzień
20.03.2019r. na godz. 1030 .

4.  Postanowienia  ust.  6   działu  12  –  Opis  sposobu przygotowania  ofert,  dotyczący  opisania
(adresowania) ofert należy zastosować odpowiednio,  z uwzględnieniem przedłużonego terminu
do składania ofert.



Powyższe zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zał. nr 1 – Zmieniony projekt wyposażenia wraz z wizualizacją
Zał. nr 2 – Zmienione zestawienie wyposażenia
Zał. nr 3 – Zmienione karty produktów
Zał. nr 4 – Zmieniony Formularz ofertowy wraz z  formularzem cenowo – asortymentowym


