
GMINA RADOMIN 

Radomin 1a 

87-404 Radomin 

ROZ. 271.13.2018.EM 

 

ZMIANA treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   
            z dnia 16.05.2018 r. 

 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 

dnia 2018-05-16 r. i otrzymało Nr 559099-N-2018 

dla zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk” 

 

W związku ze zmianami w zamówieniu Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), dokonuje zmiany w 

poniższym zakresie: 

 

I. W rozdziale IV. Termin wykonania zamówienia: 

1.  Termin wykonania zamówienia do: 30 września 2018 r. 

 

Zmienia się na zapis: 

 

1.  Termin wykonania zamówienia do: 19 października 2018 r. 

 

II. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 01.06.2018 r. do godz. 12:00 w 

sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 8 I piętro, lub przesłać pocztą na adres zamawiającego, 

z adnotacją, na kopercie zewnętrznej: 

Oferta przetargowa na wykonanie zadania p.n.  

„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk” 
„Nie otwierać przed dniem 01.06.2018 r. przed godz. 12:15” 

 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.06.2018 r. o godz. 12:15 w budynku administracyjnym Urzędu 

Gminy w Radominie, pokój Nr 7, I piętro. 

 

Zmienia się na zapis: 

 

2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 05.06.2018 r. do godz. 12:00 w 

sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 8 I piętro, lub przesłać pocztą na adres zamawiającego, 

z adnotacją, na kopercie zewnętrznej: 

Oferta przetargowa na wykonanie zadania p.n.  

„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk” 
„Nie otwierać przed dniem 05.06.2018 r. przed godz. 12:15” 

 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2018 r. o godz. 12:15 w budynku administracyjnym Urzędu 

Gminy w Radominie, pokój Nr 7, I piętro. 

 



III. W załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty: 

 

V. Termin wykonania zamówienia do: 30 wrzesień 2018r. 

Zmienia się na zapis: 

 

V. Termin wykonania zamówienia do: 19 październik 2018r. 

 

 

 

Radomin, dnia 24.05.2018 r.                                                                                         

       

 

Wójt Gminy Radomin 

      (-) inż. Piotr Wolski 


