
  

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania p.n. Przebudowa SUW w Kamionkach, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja 

i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, 

przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

 

 

Zamawiający - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, woj. 

Dolnośląskie, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), w dniu 26 stycznia 2009 roku zmienił treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”. 

 

Zmiana treści SIWZ polega na: 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: SIWZ I część pn. Instrukcja Dla 

Wykonawców (IDW) punkt 17. Miejsce i termin składania oferty,  

W SIWZ było:  

1.  Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sekretariat I piętro budynku administracyjno-

biurowego, w nieprzekraczalnym terminie: 

        do dnia:  20.01.2009 roku        do godz.:  10:00 

Jako termin złoŜenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany 

wyŜej adres. 

2. Ofertę naleŜy złoŜyć lub przesłać w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. 

Oferta na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 

„Przebudowa SUW w Kamionkach”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia p.n. 

„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności 

Nie otwierać przed dniem 20.01.2009 r. przed godz. 11:00 

W SIWZ jest: 

 1.  Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy ul. 

Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sekretariat I piętro budynku administracyjno-biurowego, 

w nieprzekraczalnym terminie: 

        do dnia:  03.02.2009 roku        do godz.:  10:00 

Jako termin złoŜenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany 

wyŜej adres. 

3. Ofertę naleŜy złoŜyć lub przesłać w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 



 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. 

Oferta na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 

„Przebudowa SUW w Kamionkach”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia p.n. 

„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności 

Nie otwierać przed dniem 03.02.2009 r. przed godz. 11:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: SIWZ I część pn. Instrukcja Dla 

Wykonawców (IDW) punkt 19. Miejsce i termin otwarcia ofert,  

W SIWZ było:  

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-

biurowym, w terminie: 

        dnia:  20.01.2008 roku        o godz.:  11:00 

W SIWZ jest:  

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-

biurowym, w terminie: 

        dnia:  03.02.2009 roku        o godz.:  11:00 

 

 

Przedmiotowe zmiany wymagały zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym Zamawiający 

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

Numer ogłoszenia: 4474 - 2009; data zamieszczenia: 14.01.2009 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego, 

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php?id=128 

 

Sporządziła: 

Komisja Przetargowa 

                       

 

 

 

 

 

 


