Kętrzyn, dnia 04.06.2019r.
Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.07.2019
znak: SOO.271.07.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.07.2019 w trybie przetargu
nieograniczonego „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu miasta”

MODYFIKACJA nr 2 do SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
miasta”, znak post. SOO.271.07.2019, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a
pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża termin składania ofert, wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert
do następującego terminu:
Adres
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
zmiany
Rozdział IX
SIWZ pkt 2

Rozdział XIII
ust. 1 pkt 1)

Rozdział XIII
ust. 2 pkt 1)

2.
Wadium w wysokości 10.000,00
zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu na
składanie ofert, tj. do dnia 11.06.2019r.
do godz. 10.00,
1)
Ofertę należy złożyć drogą
elektroniczną za pomocą dedykowanego
Formularza
do
złożenia,
zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
w
nieprzekraczalnym terminie do dnia
11.06.2019r. do godz. 10:00;
1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
w dniu 11.06.2019r. o godz.
10:30,

2.
Wadium w wysokości 10.000,00
zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu na
składanie
ofert,
tj.
do
dnia
19.06.2019r. do godz. 11.00,
1)
Ofertę
należy
złożyć
drogą
elektroniczną za pomocą dedykowanego
Formularza
do
złożenia,
zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
w
nieprzekraczalnym terminie do dnia
19.06.2019r. do godz. 11:00.
1)
Otwarcie
ofert
jest
jawne
i nastąpi w dniu 19.06.2019r. o godz.
11:30,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy PZP przekazał w dniu
04.06.2019r. drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia o zamówieniu w/w zakresie.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka
Sporządziła: B.S.

