
 

 

 
 

Czerwionka-Leszczyny 13.11.2018 r. 
 
 

                  Wykonawcy biorący udział 
                                           w postępowaniu   
       znak ZP.271.22.2018  

 

ZP.271.22.2018 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa 
Nr 3, Gr 3”. 
 

      Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

I. Informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych                    
(t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
 
1) w pkt 10.4. SIWZ: 
 
dotychczasowe brzmienie: 
 
10.4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej kopercie lub 
opakowaniu, zaadresowaną do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 oraz                                   
z oznaczeniem: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                                   
w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3. Nie otwierać przed 
dniem 15.11.2018 r. godz. 1100”, z podaniem adresu Wykonawcy (Wykonawców). 

 
zmienia się na nowe brzmienie: 
 
10.4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej kopercie lub 
opakowaniu, zaadresowaną do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 oraz                                   
z oznaczeniem: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                                   
w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3. Nie otwierać przed 
dniem 22.11.2018 r. godz. 1100”, z podaniem adresu Wykonawcy (Wykonawców). 
 
2) w pkt 10.10. SIWZ: 
 
dotychczasowe brzmienie: 
 
10.10. Zmiana/wycofanie oferty: 
 



 

1) zgodnie z art. 84 ustawy - Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania                     
ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

2) wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 

3) pismo należy złożyć zgodnie z miejscem i opisem podanym w pkt 10.4. i 11.1. 
niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio ”ZMIANA OFERTY”/ ”WYCOFANIE 
OFERTY”  w terminie do dnia 15.11.2018 r. do godziny 1030,     

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej ww. informację do reprezentowania Wykonawcy. 

 
zmienia się na nowe brzmienie: 
 
10.10. Zmiana/wycofanie oferty: 
 

1) zgodnie z art. 84 ustawy - Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania                     
ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

2) wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 

3) pismo należy złożyć zgodnie z miejscem i opisem podanym w pkt 10.4. i 11.1. 
niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio ”ZMIANA OFERTY”/ ”WYCOFANIE 
OFERTY”  w terminie do dnia 22.11.2018 r. do godziny 1030,     

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej ww. informację do reprezentowania Wykonawcy. 

 
3) w pkt 11.1. SIWZ: 
 
dotychczasowe brzmienie: 
 
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Parkowej 9,                                         
44-230 Czerwionka-Leszczyny (kancelaria – pokój Nr 5 parter) w terminie do dnia 
15.11.2018 r. do godziny 1030. 
 

zmienia się na nowe brzmienie: 
 
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Parkowej 9,                                         
44-230 Czerwionka-Leszczyny (kancelaria – pokój Nr 5 parter) w terminie do dnia 
22.11.2018 r. do godziny 1030. 
 
4) w pkt 11.2. SIWZ: 
 
dotychczasowe brzmienie: 
 
11.2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 
warunkiem dostarczenia przez pocztę do siedziby Zamawiającego (adres j.w.)                                       
w terminie do dnia 15.11.2018 r. do godziny 1030. 
 
zmienia się na nowe brzmienie: 
 
11.2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 
warunkiem dostarczenia przez pocztę do siedziby Zamawiającego (adres j.w.)                                       
w terminie do dnia 22.11.2018 r. do godziny 1030. 



 

 
5) w pkt 11.4. SIWZ: 
 
dotychczasowe brzmienie: 
 
11.4. Oferty zostaną otwarte w budynku Urzędu Gminy i Miasta przy ulicy Aleja Świętej 
Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (pokój Nr 8 - Salka Konferencyjna) w dniu 
15.11.2018 r.  o godzinie 1100 

 
zmienia się na nowe brzmienie: 
 
11.4 Oferty zostaną otwarte w budynku Urzędu Gminy i Miasta przy ulicy  Aleja Świętej 
Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (pokój Nr 8 - Salka Konferencyjna) w dniu 
22.11.2018 r.  o godzinie 1100 

 
II. Pozostałe punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
 
III. Dokonana zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do 
zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
 
IV. Zamawiający przypomina, że udostępniona Wykonawcom Zmiana treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i wiąże Wykonawców. 
 

 


