
Sierpc, 24 marca 2014 r. 
 
postępowanie WIR.271.09. … .2014 

 
Komunikat na stronę internetową 

Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego,  
1. dot.- ust. XXII pkt. 1.  

jest:  
Składanie ofert do 27.03.2014 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zamawiającego (pokój 12), Urząd 
Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a 

powinno być: 
 Składanie ofert do 28.03.2014 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Zamawiającego (pokój 12), Urząd 
Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a 
2. dot.- ust. XXII pkt. 2.  

jest: 
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15 w sali konferencyjnej (pokój 14), 
w siedzibie Zamawiającego pod podanym wyżej adresem 

Powinno być: 
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15 w sali konferencyjnej (pokój 14), 
w siedzibie Zamawiającego pod podanym wyżej adresem 
3. dot.- ust. XXII pkt. 4 

jest: 
Ofertę składaną za pośrednictwem operatora pocztowego należy przygotować w sposób określony 
w ust. XXII oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, 
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc 

powinno być: 
Ofertę składaną za pośrednictwem operatora pocztowego należy przygotować w sposób określony 
w ust. XXI oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, 
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc 
4. dot.- ust. XXVIII pkt. 4 

jest: 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie 

powinno być: 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie 
5. dot.- ust. XXX 

jest: 
załącznik nr 6 - oświadczenie: wykaz zadań o charakterze i wartości, podobnym  
do przedmiotu zamówienia, zrealizowanych w ostatnich pięciu latach (wzór) 

powinno być: 
załącznik nr 6 - oświadczenie: wykaz zadań o charakterze i wartości, podobnym  
do przedmiotu zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach (wzór) 
 
 

        Z poważaniem 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
/-/ 

Bogdan Ciemiecki 


