
Zarząd Dróg Powiatowych
W Brzesku
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko

Brzęsko , dnia 31.01.2019 r.

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

ZDP.ZP.271.1.2019

zmiana treści specyfikacj i istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publiczne go na zadanie pn. :

,,Budowa chodników wraz z kanalizacją deszczową z podziałem na 6 części ,,

lliałając w trYbie art. 38 ust. 4 ustawy z29 stycznia20O4r. - prawo zamówień publicznych (Dz.|J. z
2018. r, poz. 1986) zwanej,dalej ustawą, Zamiwiającv informuje o dokonaniu następujących zmian wtreści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

L OPis częŚci zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofeń częściowych:
ZamawiającY doPuszcza możliwości składania ofefi częścio}\rych ( 6 części ).

CzeŚĆ nr 1 - Obejmuje budowę chodników wrazzkanalizacjądeszczowąna terenie Miasta i GminyBrzesko przy nw. drogach powiatowych:

a) nr 1433 K MokrzYska - Bucze - Mokrzyska w msc. Mokrzyska. km 0+315 - 0+415 /0.100 km/str. lewa.

b) nr 1340 K MokrzYska - Radłów w msc. Szczepanów. km 3+000 - 3+210 ' /0.210 km/ str.praWa

c) nr 1340 K Mokrzyska - Radłów w msc. Wokowice km 5+490 + 5+650 /0.160 km/ str, prawa

L OPis częŚci zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
ZamawiającY doPuszcza mozliwości składania ofert częściouych ( 6 części )

CzeŚĆ nr 1 - Obejmuje budowę chodników wraz zkanalizacją d,eszczowąna terenie Miasta i GminyBrzesko przy nw. drogach powiatowych:

a) nr1433KMokrzYska-Bucze-Mokrzyskawmsc.Mokrzyska. km 0+315+0+415 /0.100km/str. lewa.

b) nr 1340 K Mokrzyska - Radłów w msc. Szczepanów, km 3+000- 3+210
Drawa

c) nr 1340 K Mokrzyska - Radłów w msc. Wokowice km 5+490 + 5+650 /0.160 km/ str. prawa

d) nr 1437 K Jadowniki - Porąbka Uszewska w msc. Jadowniki km l+010-1+092
/0,082 km/ str. prawa

/0.210 km/ str.



lI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularzwraz z
dokumentami, zńącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składać
naleĘ w: Zarząd,zie Dróg Powiatowych w Brzesku , ul. Kardynała Stefana
Wysryńskiego 6 ,32-800 Brzesko ; pokój nr 6
w terminie do :11.02.2019 r. do godziny 9:45

Ż. Otwarcie ofert nastąpi: 11.02.2019 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzesku,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6,32-800 Brzesko;pokój nr 1o godzinie
10:00.

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawterającą ofertę (formularzwraz z
dokumentami, załącznlkami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składaó
naIeŻY w: Zarząd,zie Dróg Powiatowych w Brzesku , ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 6 ,32-800 Brzesko ; pokój nr 6
w terminie do : 18.02.2019 r. do godziny 9:45

2. Otwarcie ofert nastąpi: 18.02.2019 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzesku ,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 , 32-800 Brzesko ; pokój nr 1 o godzinie
10:00.

IIII. W załączniku nr 2- Wycena kosztorysowa dodaję się w Części nr 1 - (zał.|.3.3.\
Pn. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1437 K Jadowniki -
Porąbka Uszewska w Jadownikach km 1+010+1+09ż l0,082kmI str. prawa .

W załączeniu do pobrania:
1) załącznik nr.1.3,3 TTiER - formularz cenowy/kosźorys oferlowy - dot. budowy chodnika

PrzY drodze nr 1437 K Jadowniki - Porąbka Uszewska (w formacie word i excel ) ,ż) zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Wycena kosztorysowa,
3) dokumentacja projektowa na ww. chodnik
4) zmiana ogłoszenia o zamówieniu

JędnoczeŚnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści
PrzYgotowYwanYch ofert wprowadzonych zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert do
dnia: 18.01.2019 do godz.9:45.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostająbezzmian.

iftgr łnĘ. Grzegarz Wbłczyń

(podpis kierownika


