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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
w wysokości 1.500.000 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie
Nr ogłoszenia 326849 - 2010
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4a oraz ust. 6 w związku z art. 12a ustawy Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, iż
z uwagi na wcześniejszą modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
dokonujemy zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie
długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie.
Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, w związku z czym:
1.
Punkt 16.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
"Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,
pok. nr 2, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko –
dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie do dnia 29.11.2010 r. do godz. 12.00."
2.
Punkt 17.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
"Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na
adres podany w punkcie 16.1. niniejszej specyfikacji, która będzie posiadać
następujące oznaczenia: „Przetarg - kredyt – nie otwierać przed dniem 29.11.2010 r.
godz. 12.00” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy, aby umożliwić
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie".
3.
Punkt 19.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w
dniu 29.11 .2010 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, w Sali Posiedzeń
Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim".
II.
Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie. Dokonana modyfikacja specyfikacji
stanowi jej integralną część i wiąże wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego
pisma. Niniejsza modyfikacja zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl w zakładce Przetargi.
Z up. Burmistrza
/-/ mgr Barbara Stosio
Zastępca Burmistrza

1

Do wiadomości:
1. Uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

2

