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Wola Uhruska, dnia 16.04.2020 r. 

Znak sprawy: PUW.RPO.001/2020   

   

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wodomierzy z odczytem 

zdalnym, dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci 

wodociągowych oraz utworzenie serwisu internetowego dla klientów w 

ramach projektu pn.:  „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Wola Uhruska” 

 

A. W związku z zapytaniami Wykonawców i koniecznością udzielenia 

odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz w związku z 

upływającym w dniu 17.04.2020 r. o godz. 10:30 terminem składania ofert, 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z 

o. o., ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska dokonuje zmiany SIWZ w taki sposób, 

że przedłuża termin składania ofert do dnia 24.04.2020 r., tym samym ulegają 

zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a 

mianowicie:   
 

 

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest: 

 

Nie otwierać przed dniem 17.04.2020 r. do godz. 10:30 

 

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest: 

 

Nie otwierać przed dniem 24.04.2020 r. do godz. 10:30 

 

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest: 

 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć  

w terminie do dnia 17.04.2020r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z o. o. 

 ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska 
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sekretariat. 

 

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest: 

 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć  

w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z o. o. 

 ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska 

sekretariat. 

 

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie  

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z o. o. 

 ul. Górna, 22-230 Wola Uhruska 

Biuro Zarządu Przedsiębiorstwa 

 

 

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie  

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z o. o. 

 ul. Górna, 22-230 Wola Uhruska 

Biuro Zarządu Przedsiębiorstwa 
 

B. Dokonana zmiana SIWZ powoduję zmianę treści ogłoszenia o zamówienia  

nr 520830-N-2020 z dnia 2020-03-30 r. w sekcji IV.6.2) Termin składania 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 

16.04.2020 r. w BZP. 
 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian, a pytania Wykonawców wraz  

z odpowiedziami zostaną zamieszczona na stronie internetowej niezwłocznie 

po ich przygotowaniu. 

 

 

        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 


