
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Numer sprawy : IOŚ.271.1.4.2014                                                        Nowy Żmigród 01.05.2014 r.

Zamawiający :
Gmina Nowy Żmigród 
ul. Mickiewicza 2 
38- 230 Nowy Żmigród 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
Zgodnie z art.38 ust.4 oraz ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(  Dz.U  z  2013,  poz.  907 ze  zmianami   )  Zamawiający wprowadza zmianę  w zamówieniu  pn. 
"Remont dróg gminnych w miejscowościach   Nienaszów, Nowy Żmigród, Grabanina   „ .  

Zamawiający wprowadza zmiany  w dokumentach : 
PRZEDMIAR ROBÓT NIENASZÓW wg opisu jak poniżej 
W Dziale 
Remont drogi nr 1771 w km 0+000 – 0+210  w Nienaszowie  
w poz. nr 5 wprowadza się następujące zmiany :
–  na końcu opisu robót w pozycji nr 5  dopisuje się  krotność - 5
w poz. Nr 7 wprowadza się następujace zmiany :
-   na końcu opisu robót w pozycji nr 7 dopisuje się krotność  5
w poz. Nr 9 wprowadza się następujace zmiany :
-   na końcu opisu robót w pozycji nr 9 dopisuje się krotność 2
w poz. Nr 11 wprowadza się następujace zmiany :
-   na końcu opisu robót w pozycji nr 11 dopisuje się krotność  -1

PRZEDMIAR ROBÓT Nowy Żmigród, Grabanina wg opisu jak poniżej 
W Dziale 
Remont drogi w Nowym Żmigrodzie nr 117 
w poz. Nr 12 wprowadza się następujące zmiany :
–   na końcu opisu robót w pozycji nr 12 dopisuje się krotność - 3 
w poz. Nr 15 wprowadza się następujące zmiany :
–   na końcu opisu robót w pozycji nr 15 dopisuje się krotność - 1 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. 
Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej zmiany podlega odrzuceniu jako niezgodna 
z SIWZ .

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.6 
uPzp zmienia termin wniesienia wadium , oraz terminy składania i otwarcia 
ofert : 
TERMIN SKŁADANIA OFERT  08.05.2014 rok godz. 10:00
TERMIN WNIESIENIA WADIUM 08.05.2014 rok godz. 10:00
TERMIN OTWARCIA OFERT      08.05.2014 rok godz. 10:15 

Zmiana zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom , którym przekazano
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia .Zmiana zostanie dołączona do SIWZ i
będzie stanowić jej integralną cześć ( udostępniona na stronie internetowej 


