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  Szydłów, dnia 24.05.2019 r. 

 
INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 „Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem oraz dostawa kruszywa” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – dalej ustawa) modyfikuje treść SIWZ:  

Zamawiający modyfikuje: 

1) treść pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

3.1.   Przedmiot zamówienia  

Zadanie 1- dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w ramach funduszu sołeckiego na 

terenie gminy Szydłów  

Dostawa kruszywa frakcji 0 – 63 mm wraz z rozplantowaniem i uwałowaniem na n\w drogach: 

a) Droga nr ewid. 550; 474 w Potoku Rządowym, 
b) Droga nr ewid. 6 w Wymysłowie, 
c) Droga nr ewid. 655; 642 w Kotuszowie, 
d) Droga nr ewid. 4; 174/3 w Potoku, 
e) Droga nr ewid. 480 w Woli Żyznej, 
f) Droga nr ewid. 189 w Wolicy, 
g) Droga nr ewid. 125 w Brzezinach, 
h) Droga nr ewid. 387 w Solcu, 
i) Droga nr ewid. 2473; 2480; 2479; 2485; 2486; 2489; 2502; 2503/2; 2504; 2505; 2516/2; 

2514; 2509; 2511; 2517 w Szydłowie 
 

- kruszywo 0 – 63 mm    ~ 3434 t 
 

Zadanie 2- dostawa kruszywa 

Dostawa kruszywa kamiennego pochodzenia mineralnego na miejsce wskazanie przez 

zamawiającego: 

a) kruszywo łamane 0 -31,5 mm   ~ 125 t 
b) kruszywo łamane 31,5 – 63 mm  ~ 375 t 

 
Uwaga: 

a) Kruszywo produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13242, PN-EN 13043. 
b) Dostawa kruszywa na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Szydłowa. 
c) Ilość kruszywa może ulec zmianie o 20 %. 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący 

termin składania i otwarcia ofert to 31.05.2019 r. w związku z czym Zamawiający modyfikuje: 

1) treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 



 

2 

 

„Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem oraz dostawa kruszywa” 
„Nie otwierać przed 31.05.2019 r. godz. 09:15”. 

 
2) treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 

28-225 Szydłów, w terminie do dnia 31.05.2019 r. do godz. 09:00. 

 

3) treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – w dniu 31.05.2019 r. o godz. 09:15. 

 


