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Kolbuszowa , dnia 2L maja 2020 r.

Dotyczy:

Wszyscy Wykonawcy
Modyfikacja tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,,Nadbudowa
i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec Iokalny z czq6ciq
uslugowq i administracyjnq, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi
i placem manewrowym wraz z niezbqdnq infrastrukturq technicznq" realizowana
w ramach projektu pn.: ,,Budowa Podmiejskiej KoleiAglomeracyjnej - pKA: Budowa
i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" oraz w ramach
projektu pn.: ,,ograniczenie problem6w spotecznych i gospodarczych w Gminie
Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywr6cenie funkcji zdegradowanym
terenom i obiektom wraz z funkcjona lnym zagospodarowaniem ich otoczenia,,.

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23 kwietnia
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 2020/5 082-19397L z dnia 27
kwietnia 2020.
Ogloszenie o zam6wieniu - uslugi

Zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (t.j. Dz. U.
220L9 r' poz. 1843) Zamawiajqcy, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrofic6w Pokoju 2L, g6-!00 Kolbuszowa

Modyfikuie tre56 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzonej w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego:

Fundusze
Europejskie
lnfrastruktura i $rodowisko

Rzeczpospotita
Polska

Unia Europejska
Funduse Sp6jnoici

Projektpn.,,BudowaPodmiejskiejKoleiAglomeracyjnei-PKA:Budow
oraz infrastruktury przystankowei" realizowany w ramach w ramach dzialania 5.2 Rozw6j transportu kolejowego
poza TEN-T oS priorytetowa V: Rozw6j transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego lnfrastruktura
i Srodowisko 20L4 - 2020.

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionatnego

Fundusze
Huropejskle
Progrilr'fl Regionalny

Rzeczpospotita
Potska
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Projekt pn. "Ograniczenie problem6w spotecznych igospodarczych w Gminie KolbuEowa poprzez naaanie no*Vcfr
lub przywr6cenie funkcii zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonatnym zagospodarowaniem ich
otoczenia" jest realizowany w ramach dzialania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego programu
operacyjnego wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2ot4-2o2o na podstawie Umowy numer RppK.o6.o3.oo-1g-
0031/18-00 z dnia 17.06.2019 r.
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Przed modyfikacjq Po modyfikacji
Rozdzial ISIWZ lnstrukcja dla Wykonawc6w
Zalqcznik nr 1 Formularz oferty
Pkt. 9

OSwiadczam/o6wiadczamy, 2e uwa2amy siq za
zwiqzanych niniejszq ofertE na okres wskazany w
SIWZ, tj. 30 dni od uptywu terminu skladania
ofert.

Rozdzial ISIWZ lnstrukcja dla Wykonawc6w
Zatqcznik nr 1 Formularz oferty
Pkt.9
OSwiadczam/o6wiadczamy, 2e uwa2amy siq za
zwiqzanych niniejszq ofertq na okres wskazany w
SIWZ, tj. 60 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

W zalqczen i u zmodyfikowa ny fo rm u la rz ofe rtowy
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