
WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: zmiany treści SIWZ prowadzące do zmiany treści ogłoszenia

           W związku z prowadzonym przez Gminę Kłobuck postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
które zostało ogłoszone w BZP pod nr 24906-2017w dniu 14.02.2017 r. na usługę polegającą na "Wykonaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w
Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich", Zamawiający
działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w podany niżej sposób:

Zmianie ulegają zapisy Rozdziału IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ust. 1 pkt 1.

Było:
"1. Całość dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 150 dni od dnia
podpisania umowy z zachowaniem następujących terminów:
1) w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedstawić projekt
koncepcyjny (tzw. opracowanie przedprojektowe), po którego przedstawieniu Zamawiający w ciągu 10 dni
zwoła zebranie Zespołu ds. oceny wykonanych na zlecenie Gminy dokumentacji w celu zaopiniowania
przedstawionego sposobu oświetlenia ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi;"

Powinno być:
"1. Całość dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 150 dni od dnia
podpisania umowy z zachowaniem następujących terminów:
1) w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest się wykonać i przedstawić projekt
koncepcyjny (tzw. opracowanie przedprojektowe), po którego przedstawieniu Zamawiający w ciągu w ciągu 7
dni zwoła zebranie Zespołu ds. oceny wykonanych na zlecenie Gminy dokumentacji w celu zaopiniowania
przedstawionych rozwiązań projektowych;".

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, dlatego też Zamawiający działając na
podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia to ogłoszenie oraz zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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