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Dotyczy:

Wszyscy Wykonawcy
Modyfikacja tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: Zadanie nr 1: ,,Przebudowa drogigminnej nr 103987R ul. Fabrycznej w
Kolbuszowej" realizowane w ramach projektu pn.: ,,Budowa Podmiejskiej Kolei

Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury
przystankowej".
Zadanie nr 2: ,,Budowa o6wietlenia ulicznego drogi gminnej ul. Fabrycznej w
Kolbuszowej" realizowane w ramach projektu pn.: ,,Budowa Podmiejskiej Kolei

Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury
przystankowej".

Ogtoszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu
2O2O-05-2O r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej pod nr 2O2O/S 100-238785
w dniu 2020-05-25 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych
(t.1. oz. U.22079 r.pol.1843) Zamawiajqcy, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrodc6w Pokoju 21,36-100
Kolbuszowa
modyfikuje tre6d Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzonej w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego:

Przed modvfikacia Po modyfikacji
lnstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I

Zamawiajqcy

Gmina Kolbuszowa

ul. Obrofic6w Pokoju 2L

36-100 Kolbuszowa

NIP: 814 - 15 - 76 -232,
REGON: 690581666

Telefon: 77 2271333
Faks: 17 2272939
e-mail : umig@kolbuszowa.pl

strona internetowa: www.kolbuszowa.pl

M iniportal: https://miniportal. uzp.gov.pl;

e PUAP : /dx1vjf839g/skrytka ES P

!nstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I

Zamawiajqcy

Gmina Kolbuszowa

ul. Obrohc6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

NIP: 814 - 15 - 76 -232,
REGON: 690581666

Telefon: t7 227L333
Faks: 17 2272939
e-mail: um@ekolbuszowa.pl

strona internetowa: www.kolbuszowa.pl

M iniporta l: https://miniportal.uzp.gov.pl;

eP UAP : /dx1vjf839g/skrytka ESP

Instrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I

5. Termin wykonania zam6wienia
Zam6wienie nale2y zrealizowai w terminie:

Zadanie nr 1 i zadanie nr 2:

Rozpoczqcie rob6t - do 14 dni od dnia podpisania

umowy.

Zakodczenie rob6t - do 60 dni od podpisania

umowy
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5. Termin wykonania zam6wienia
Zam6wienie nale2y zrealizowai w terminie:
Zadanie nr 1 i zadanie nr 2:

Rozpoczqcie rob6t - do 14 dni od dnia podpisania

umowy.

Zakoficzenie rob6t - do 90 dni od podpisania

umowy
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Przez zakodczenie rob6t uznaje siq dzieri

zgloszenia przez wykonawcq gotowo5ci do

odbioru koricowego rob6t po wykonaniu caloSci

rob6t objqtych zam6wieniem.

Przez zako6czenie rob6t uznaje siq dzied
zgloszenia przez wykonawcq gotowo6ci do
odbioru kofrcowego rob6t po wykonaniu calo6ci

rob6t objqtych zam6wieniem.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I

11.1. Skladanie ofert
Wykonawca sklada ofertq za po6rednictwem

,,Formularza do zloienia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku" dostqpnego na ePUAP i

udostqpnionego r6wnie2 na miniPortalu

do dnia .... do godz.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I

11.1. Skladanie ofert
Wykonawca sklada ofertq za po$rednictwem

,,Formularza do zloienia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku" dostqpnego na ePUAP i

udostqpnionego r6wnie2 na miniPortalu

do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10.00

Za datq przekazania oferty , wniosk6w,

zawiadomie6, dokument6w elektronicznych,

o3wiadczed lub elektronicznych kopii

dokument6w lub o6wiadczef oraz innych

informacji przyjmuje siq datq ich przekazania na

ePUAP.

O terminie zto2enia oferty decyduje czas pelnego

przeprocesowania transakcji na Platformie

ePUAP.

Za datq przekazania oferty , wniosk6w,

zawiadomie6, dokument6w elektronicznych,

o(wiadczeri lub elektronicznych kopii

dokument6w lub o6wiadczed oraz innych

informacji przyjmuje siq datq ich przekazania na

ePUAP.

O terminie zto2enia oferty decyduje czas pelnego

przeprocesowania transakcji na Platformie

ePUAP.

!nstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I

11.3. Otwarcie ofert
Po uplywie terminu skladania ofert Zamawiajqcy

pobierze z Platformy ePUAP wszystkie

zaszyfrowane oferty i zapisze je na swoim

komputerze.

Oferty bqdq zaszyfrowane do momentu uptywu

terminu otwarcia ofert.
Z zawarto(ciq ofert nie mo2na zapoznai siq przed

uptywem terminu ich otwarcia.

Po uplywie terminu otwarcia ofert miniPortal

udostqpni Zamawiajqcemu ,,klucz prywatny" za

pomocE kt6rego Zamawiajqcy odszyfruje oferty.
Otwarcie ofert nastqpuje poprzez u2ycie aplikacji

do szyfrowania ofert dostqpnej na miniPortalu i

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie ofert za pomocE ,,klucza prywatnego".

Otwarcie ofert nastqpiw dniu
o godz. w siedzibie Zamawiajqcego:

ul. Obroric6w Pokoju 21, 36-tOO Kolbuszowa -
pok6j nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogq

uczestniczyi w sesji otwarcia ofert.
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11.3. Otwarcie ofert
Po uplywie terminu skladania ofert Zamawiajqcy

pobierze z Platformy ePUAP wszystkie

zaszyfrowane oferty i zapisze je na swoim

komputerze.

Oferty bqdq zaszyfrowane do momentu uplywu

terminu otwa rcia ofert.
Z zawarto6ciq ofert nie mo2na zapoznai siq przed

uplywem terminu ich otwarcia.

Po uplywie terminu otwarcia ofert miniPortal

udostqpni Zamawiajqcemu ,,klucz prywatny" za

pomocE kt6rego Zamawiajqcy odszyfruje oferty.
Otwarcie ofert nastqpuje poprzez u2ycie aplikacji

do szyfrowania ofert dostqpnej na miniPortalu i

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie ofert za pomocq ,,klucza prywatnego".

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 30.05.2020 r. o
godz. 12.00 w siedzibie Zamawiajqcego: ul.

Obrofc6w Pokoju 21, 36-LOO Kolbuszowa -
pok6j nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogq
uczestniczyi w sesji otwarcia ofert.
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