
Jelenia Góra, dnia 5 maja 2016 r. 

BZP.272.1.5.2016 

 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko  

w km 4+800 do 7+771 (Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)” 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany 

w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 
 

1) Dział XI (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) – ust. 2 i 3: 
Zmiana treści

*
: 

2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 10.05.2016 r. o godzinie 

13:10. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.05.2016 r. o godzinie 13:20  

w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (sala konferencyjna, II 

piętro). 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 

2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 12.05.2016 r. o godzinie 

13:10. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.05.2016 r. o godzinie 13:20  

w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (sala konferencyjna, II 

piętro). 

 
 Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
  

 Zamawiający informuje, że zmodyfikowana wersja SIWZ dostępna jest na stronie internetowej: 

http://zp.powiat.jeleniogorski.pl/.  

 Zmodyfikowane zapisy z dnia 05.05.2016 r. zostały wyszczególnione w dokumencie poprzez 

oznaczenie ich kursywą, pogrubieniem oraz podkreśleniem czcionki. W związku z powyższym 

Wykonawcy mogą korzystać z dokumentu oznaczonego treścią: „po zmianach z dnia 5 maja  

2016 r.”, które zostały ujednolicone po wprowadzonych modyfikacjach.  

 
WAŻNE: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany 
treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień 
Publicznych opublikowane zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://zp.powiat.jeleniogorski.pl/.  
 

 

                                                 
* Zakres zmian w danym zapisie oznaczony został poprzez kursywę, pogrubienie oraz podkreślenie czcionki.  


