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                                                                                Szczecin, dn. 29.06.2018 r. 

Nr sprawy:  DZP/25/PN/2018 
 
                      Wykonawcy bior ący  

                udział w post ępowaniu 
 

STRONA INTERNETOWA ZAWAWIAJ ĄCEGO 

 
Modyfikacja tre ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „ Przebudowa ulicy Libelta na 
odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia w Szczecinie wraz z 
przebudow ą oświetlenia” . 

 
Modyfikacja tre ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

          W związku z zapytaniem Wykonawców do siwz, Zamawiający na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm.) dokonuje modyfikacji 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

1) Rozdział  I  ust. 12 pkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie 
„Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 
ul. S. Klonowica 5, 71-241Szczecin, sekretariat (III p.), przetarg 
nieograniczony, oferta na „Przebudow ę ulicy Libelta na odcinku od ul. 
Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia w Szczecinie wr az z przebudow ą 
oświetlenia”  oraz „nie otwierać przed dn. 05.07.2018 , godz. 09:00  - bez 
nazwy i pieczątki wykonawcy. 

2) Wadium należy wnieść w wysokości 78 000,00 zł (słownie złotych: 
siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100) w terminie do dnia 05.07.2018 
r. do godziny 08:30. 

         Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiaj ącego.  
3) Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie 

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 
ul. S. Klonowica 5, 70-241 Szczecin, w sekretariacie (III p.), w terminie do 
dnia 05.07.2018 r., do godz. 08:30. 

4) Rozdział XI ust. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie  
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Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.07.2018 r., o godzinie 09:00  w 
siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna nr 402 (IV p.). Otwarcie ofert 
jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. 
 
Modyfikacja siwz jest integraln ą częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz  
pozostaj ą bez zmian . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Łukasz Kumor, nr tel. 91 48 00 479 


