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Wizna, dn. 12.10.2020 r.
Do wszystkich zainteresowanych
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo-Rutki”
Nr sprawy: DI.271.1.3.2020
W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ i
dokumentacji budowlanej Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 21 października
2020 r. godz. 10:00 oraz przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 21 października 2020 r. godz.
godz. 10:15.
Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SIWZ zostaną opublikowane w terminie
umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania
Zamawiającego.
a) Na podstawie art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wydłuża termin
składania ofert do dnia 21.10.2020 r. godz. 10:00 oraz otwarcia ofert do dnia 21.10.2020
r. godz. 10:15.
b) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych
przekazuje informację o zmianie terminu składania ofert do publikacji w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
c) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 21.10.2020 r. o godzinie 10:00.
d) Oferty należy składać z dopiskiem na kopercie:
nazwa adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………
Oferta na Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo-Rutki
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 21.10.2020 znak spr. DI.271.1.3.2020
Dokument został wygenerowany elektronicznie i opatrzony bezpiecznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
Wójt Gminy Wizna

podpisem

elektronicznym

Signed by /
Podpisano przez:
Mariusz Soliwoda

Mariusz Soliwoda

Date / Data:
2020-10-12 15:19

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

