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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

„Dostawa kruszywa na drogi w gminie Mińsk Mazowiecki" 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U . z 2017r., poz. 1579) Zamawiający informuję, iż w ww. postępowaniu dokonuje wskazanych 
poniżej zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: 

1. Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia 
w ust. 2 zmienia się zapis z 
„Rozłożony w czasie, według bieżącego zapotrzebowania zakup, transport na wskazane przez 
Zamawiającego lokalizacje, niezbędnych do utwardzenia gruntowych dróg gminnych i obejmuje 
dostawę kruszywa naturalnego łamanego w ilości do 1300 [Mg] o frakcji od O do 31,5 mm na 
wskazane przez zamawiającego odcinki dróg zlokalizowane na terenie gminy Mińsk Mazowiecki" 
na zapis 
„Rozłożony w czasie, według bieżącego zapotrzebowania zakup, transport na wskazane przez 
Zamawiającego lokalizacje, niezbędnych do utwardzenia gruntowych dróg gminnych i obejmuje 
dostawę kruszywa naturalnego łamanego w ilości do 1000 [Mg] o frakcji od O do 31,5 mm na 
wskazane przez zamawiającego odcinki dróg zlokalizowane na terenie gminy Mińsk Mazowiecki" 

2. Rozdział 12 - Wymagania dotyczące wadium 
w ust. 1 zmienia się zapis z 
„1 .Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych). 
Na zapis 
„ 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 1 000,00 zł (słownie tysiąc złotych)." 

3. Rozdział 15 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
zmienia się zapis z 
„1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. 
Chełmońskiego 14,05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 17.07.2018 roku 
do godz. 10:00 
2.0twarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 
Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 17.07.2018 roku o godz. 10:15" 
na zapis 
„1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. 
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 18.07.2018 roku 
do godz. 10:00 
2.0twarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 
Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 18.07.2018 roku o godz. 10:15" 

4. Rozdział 16 - Opis sposobu obliczenia ceny 
w ust. 4 zmienia się zapis z 
„Wykonawca wylicza cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w okresie w 
następujący sposób: x 1300Mg = " 

cena brutto za IMg kruszywa 
na zapis 



„Wykonawca wylicza cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w okresie w 
następujący sposób: x lOOOMg = " 

cena brutto za 1 Mg kruszywa 

5. Załącznik Nr 1 WZÓR OFERTY 
w ust. 1 zmienia się zapis z 

Cena ofertowa za IMg 
dostawy kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 

31,5 mm zgodnego z PN-EN 13043 

V A T 

zł brutto/l Mg 

(słownie: zł brutto) 

Cena ofertowa za 1 300Mg 
dostawy kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 

31,5 mm zgodnego z PN-EN 13043 

zł x l 300Me= zł brutto 
cena brutto za 1 M g 

(słownie: zł brutto) 

na zapis 

Cena ofertowa za IMg 
dostawy kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 

31,5 mm zgodnego z PN-EN 13043 

zł netto/IMg 

V A T 

zł brutto/IMg 

(słownie: zł brutto) 

Cena ofertowa za 1 OOOMg 
dostawy kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 

31,5 mm zgodnego z PN-EN 13043 

zł xl OOOMg= zł brutto 
cena brutto za 1 M g 

(słownie: zł brutto) 

W dniu dzisiejszym w zakładce dot. postępowania zostanie zamieszczony zaktualizowany 
załącznik nr 1 - Wzór oferty. 

6. Załącznik Nr 5 - WZÓR UMOWY 
w § 1 ust. 2 zmienia się zapis z 

„Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, składowania, załadunku i transportu Zamawiającemu 
materiałów niezbędnych do utwardzenia dróg gruntowych tj. kruszywa naturalnego w ilości do 
OOOMg o frakcji od O do 31,5 mm zgodnego z normą PN-EN 13043, SIWZ oraz z ofertą 
Wykonawcy.' 

na zapis 
„Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, składowania, załadunku i transportu Zamawiającemu 
materiałów niezbędnych do utwardzenia dróg gruntowych tj. kruszywa naturalnego w ilości do 
lOOOMg o frakcji od O do 31,5 mm zgodnego z normą PN-EN 13043, SIWZ oraz z ofertą 
Wykonawcy." 


