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Miedźno, dnia 7.07.2020r. 

Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 
         Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                               Wszyscy nabywcy Specyfikacji 
 
 
nr sprawy RR.271.2.9.2020 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej”  
 
 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

I. Działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje 
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 
 
 
1. W Rozdziale 14 SIWZ (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) pkt. 14.10 otrzymuje  
nowe brzmienie: 
 
„14.10. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:  

GMINA MIEDŹNO 

ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO  

Na opakowaniu powinien znajdować się napis: 

„Oferta przetargowa na postępowanie pn.  Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej ”  

NIE OTWIERAĆ PRZED 22-07-2020 r. godz. 10.30” 

2. W Rozdziale 16 SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) pkt 16.1 
i 16.3  otrzymują nowe brzmienie: 

„16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok 11 (Biuro podawcze) - do dnia 22-07-
2020 r. do godz. 10:00 .  

 
16.2 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 22-07-2020 r. o godz. 1030 w siedzibie 
Zamawiającego, pokój nr 03 (Sala sesyjna) . W przypadku utrzymania ogłoszonego na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zastrzega, że publiczne otwarcie ofert 
może nastąpić on-line na żywo o czym Zamawiający powiadomi przed terminem otwarcia ofert, 
zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.bip.miedzno.akcessnet.net/  ” 

3. Dotychczasowy Projekt budowlano- wykonawczy branża sanitarna - stanowiący dodatek nr 9 do 
SIWZ,  zastępuje się załączonym do niniejszej modyfikacji Projektem budowlano- wykonawczym 
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branża sanitarna – dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net w zakładce zamówienia publiczne. 

4. Dotychczasowy Przedmiar robót branża sanitarna - stanowiący dodatek nr 18 do SIWZ,  
zastępuje się załączonym do niniejszej modyfikacji Przedmiarem robót branża sanitarna – 
dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.miedzno.akcessnet.net 
w zakładce zamówienia publiczne. 

 

II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stanowi jej integralną część i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net w zakładce zamówienia publiczne.  Pozostała treść 
SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do 
dnia 22-07-2020 r. do godz. 1000. 
 

 
Załączniki: 
 
nr 1 Projekt budowlano- wykonawczy branża sanitarna po modyfikacji. 
nr 2  Przedmiar robót branża sanitarna po modyfikacji. 
 

                                                                          
 
 

 W imieniu Zamawiającego 
                                                                                                                          (-) Piotr Derejczyk 

   Wójt Gminy Miedźno                            
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