Kętrzyn, dnia 21.06.2019r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.10.2019
znak: SOO.271.10.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.10.2019w trybie przetargu nieograniczonego
"Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul.
Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha”

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:
"Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn
w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7 ha oraz w Małej Nowej Wsi
o powierzchni 9 ha”, znak: SOO.271.10.2019, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) usuwa w Rozdziale XV SIWZ w ustępie 1 omyłkowo wprowadzony (z innego
postępowania) punkt 1:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji
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cywilnej.
Niniejsza modyfikacja SIWZ ma charakter porządkowy i w żaden sposób nie wpływa na
sytuację prawną wykonawców, co uzasadnia dokonanie modyfikacji SIWZ bez zmiany terminu
składania ofert.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta
(-) Maciej Wróbel
Z-ca Burmistrza Miasta

Sporządziła: B.S.

