
GminaKolbuszowa
ul, Obrortc6w Pokoiu zt,
j 6-t o o Kolb uszow a, w oj. P o dkar p ackie

I(olbuszowa, dnia 18 marca2020 r.
2P.271.1.7.2020

Dotyczy:

Wszyscy Wykonawcy
Modyfikaci a tre 6ci Specyfikacii I stotnych Warunk6w Zam6wienia

postgpowania o udzieleni e zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: ,rBudowa ciqgu pieszego wzdtit rr"ki Nilr-ptzebu-<lowa .rlicy
Parkowei, rozbudowa parkingu wtaz z niezbqdnq infrastrukturul rcalizowanych
w ramach zadania pn. zagospodarowania teren6w wzdlui, rzeki Nil w ramach
rcwitaliz acii Miasta Kolbus zowa,,

Ogioszenie w Biuletynie Zam6wjeA Publiczn),ch nr 519974-N -2020 z dnta 2020-03-13 r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

Zgodnie z att. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zarn6wied publicznych (t.i. Dz. LJ. z 2019
t. Poz. 1843) Zamawiajlwy, tj. Gmina I(olbuszowa, ul. Obro6c6w Pokoju 21,36-100 I(olbuszowa

Modyfikuie tte66 Specyfikacfi Istotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzonej w postgpowaniu
o udzielenic zam6wienia oubliczneoo:

Rzeczpospotita
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Fundusze
Huropejskie
Progranr Reqi*nalrry

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Proiektpn.''Ograliczenieprob1em6wspoleczrr1,c1rigospodar.,y.],
funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wr^z z funkcjonalnl,m zagospodarowaniem ich-otoczenia,, jert r."lizo*r*y w ramach
dzialan:n 6.3 Rewitalizaci^ pfiesttzerti regionalnei, Regionalnego Programu Operacl,jnego Wojew6dzrwa Podkarpackiego ,a Iata
2014-2020 na podstarvie Umow),nurner RPPK.06.03.00-18-0031/18-00 z d,ila1,7.06,2079 r.

Fundusze
Europejskie
lnfrastruktura I Srodowisko

Rzeczpospotita
Potska
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Unia Europejska
Fundusz Sp6jnoici

Projektprr.,,Poprawajako5ci6rodowiskapo|)l2ezrozvlojt"i",
dzitt\ania 2.5 Poprawa iako6ci drodowiska Prograrnu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - ZOZO na podstawie Umou1,
nurner POIS.02.05.00-00-00 20 / 1 8-00 z dnia, 08.07 .201. 9 r.

o n1c zalTlowlenla
Przed modyfikaci4 Po modyfikacli
Instrukcia dla $flykonawc6w - Rozdzial I
SITTTZ:

- pkt. 10.16
Opiecz€towan4 kopertg lub inne opakowanie
z o fet tq naleLy zaadt es owat

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrofc6w Pokoiu 21,
36-100 Kolbuszowa

oraz opisat:
Oferta na zadanie pn.:

Budowa ciagu pieszego wzdlui, rzeki Nil,
przebudowa ulicy Parkowei, rozbudowa

Instrukcia dla Wykonawc6w - Rozdzial I
SIWZ:
- pkt. 10.16
Opieczgtowan4 kopeftq lub inne opakowanie
z o fefiq naleLy zaadres owat.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrodc6w Pokoiu 21,
36-100 Kolbuszowa

oraz opisat:
Oferta na zadznie pn.:

Budowaci4gu pieszego wzdtui rzeki Nil,
ptzebudowa ulic Parkowei, rozbudowa
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GminaKolbuszowa
ul. Obrortc6w Pokoiu zr,
j 6-t o o Kolb uszow a, w oi. P odkar p ackie

parkingu wtaz z niezbEdnq infrastrukturq
tealizowanych w ramach zadania pn.

zagospodarowania teren6w wzdtui rzeki Nil
w ramach rcwitalizacii Miasta Kolbuszowa

Nie otwieta6 ptzed: 23.03.2020 r. godz.12ld

parkingu wraz z niezbEdnq infrastruktur4
rcalizowanych w ramach zadania pn.

zagospodarowania teren6w wzdlui, tzeki Nil
w ramach rcwitalizacii Miasta Kolbuszowa

Nie otwierad przed: 30.03.2020 t godz.12 E

Instrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I
SIWZ:
- pkt. 11.1.

Oferty na poszczes6ine zadania naleLy zloLyc
w Uvpdzie Micjsktm w I(olbuszowej,
ul. Obtoric6w Pokoju 21,36-100 I(olbuszowa pok.
Nr 13 (sekretadat) do dniz 23.03.2020 r. do godz.
12:00.

Instrukcja dla Wykonawc6w - RozdziaN I
SI$/Z:
- pkt. 11.1.

Oferty n^ poszczegolne zadania naleLy zloiy(.
w Urzpdzie N&cjskirn w I{olbuszowej,
ul. Obro6c6rv Pokoju 21, 36-100 I(olbuszowa pok.
Nr 13 (sekretariat) do dnia 30.03.2020 r. do godz.
L2:00.

Instrukcia dla Wykonawc6w - RozdziaN I
SIWZ:
- pkt. 11.6.

Olwarcie ofert jest jawne i odbgdzie sip rv dniu
23.02.2020 t. o godz.10:15 w l)v,pdzieMiejskrrn w
I(olbtrszowej, ul. Obto6c6w Pokojo 21, 36-100
I(olbuszorva - pok. nr 1. - sala narad.

Instrukcia dla Vykonawc6w - Rozdziat I
SIWZ:
- pkr. 11,6.

Otwatcie ofert jest jawne i odbEdzie sig w dniu
30.03.2020 r. o godz. l2zl5 w LJrzedzie Miejskim
w I(olbuszowej, ul. Obrodc6w Pokoju 27,36-100
I(olbuszowa - pok. m 1.. - sala narad.
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