
       Wg rozdzielnika

Znak: ZP.271.17.2018
Nowy Targ 29.06.2018.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie  robót budowlanych obejmujących
zadanie  inwestycyjne pn.: „Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w
Nowym Targu z przełomu XIX i XX wieku”  w ramach projektu „Utworzenie głównego
węzła  przesiadkowego  regionu  Podhalańskiego  w  oparciu  o  przebudowę  dworca
kolejowego  w  Nowym  Targu  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
 Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014  -2020,  Oś  Priorytetowa  7  Infrastruktura
transportowa,  Działanie  7.2  Transport  kolejowy,  Poddziałanie  7.2.4  Infrastruktura  dla
obsługi podróżnych- SPR”.

Zamawiający na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2017r  poz.  1579  z  późn.  zm.)  zmienia
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu.   Zmianę
udostępnia się  na  stronie internetowej.  Niniejsza zmiana specyfikacji  istotnych warunków
zamówienia jest wiążąca.

Rozdział XIV. Wymagania dotyczące wadium. Ust 6 otrzymuje nowe brzmienie.
6.  Wadium musi  być  wniesione  najpóźniej  do  wyznaczonego  terminu  składania  ofert,  tj.
do     dnia 17 lipca 2018r., do godz. 09.30.  
Za  skuteczny  termin  wniesienia  wadium w formie  pieniężnej,  przyjęty  za  ważny,  będzie
termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert.

Rozdział XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  Ust 2, 3 i 4 otrzymuje
nowe brzmienie.

2. Termin składania ofert.
17 lipiec 2018r.
do godz. 9.30

wszystkie  oferty  otrzymane  przez  zamawiającego  po  terminie  podanym powyżej  zostaną
zwrócone bez otwierania.
3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie;  zewnętrzna koperta z napisem „Oferta
w sprawie  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  robót  budowlanych  obejmujących
zadanie  inwestycyjne  pn.: „Przebudowa  zabytkowego  budynku  dworca  kolejowego
w Nowym Targu  z przełomu XIX i XX wieku”  w ramach projektu „Utworzenie głównego
węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego
w Nowym  Targu  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2
Transport  kolejowy,  Poddziałanie  7.2.4  Infrastruktura  dla  obsługi  podróżnych-  SPR”  -  nie
otwierać  przed  dniem  17  lipca 2018r.”,  wewnętrzna  koperta  z nazwą  wykonawcy,  jego
adresem oraz nadrukiem jak wyżej.
4. Otwarcie ofert.
1/ zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 17 lipca 2018r. o godz. 10.00
w pokoju 117 w siedzibie zamawiającego,
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2/ otwarcie ofert jest jawne,
3/ bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
4/  podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  podaje  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  wykonawców,
a także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Otrzymują:
1. wykonawcy
2. www.nowytarg.pl
3. a/a
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