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ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

 
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ dla przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa 
Zamówień Publicznych  na realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem 
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
w ten sposób, że: 

Przed zmianą  
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
1. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy w Suchym Dębie,  ul. Gdańska 17 do 

dnia 30.01.2018 r. do godz. 10.00.  
2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty 

Zamawiającemu.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie,  

ul. Gdańska 17  – sala narad na parterze – dnia 30.01.2018 r. o godz. 10.15.  
4. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w SIWZ zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom.  
Po zmianie 
 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
1. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy w Suchym Dębie,  ul. Gdańska 17 do 

dnia 06.02.2018 r. do godz. 10.00.  
2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty 

Zamawiającemu.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie,  

ul. Gdańska 17  – sala narad na parterze – dnia 06.02.2018 r. o godz. 10.15.  
4. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w SIWZ zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom. 
 
 
 
Wykonano 2 egz. 
Egz.1 – a/a, umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
Egz.2 – adresat 


