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Miedźno, 17.09.2020 r. 

Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno             

Dotyczy postępowania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 Numer sprawy RR.271.2.8.2020 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

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), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ w zakresie terminu składania ofert. W przedmiotowym 
postępowaniu termin składania ofert został wydłużony do 30 listopada 2020 roku do godziny 10.00,                      
w związku z czym  Zamawiający informuje, że pkt 13.6 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„13.6.Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej, nienaruszonej kopercie opatrzonej nazwą                     

i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno                        

z dopiskiem: oferta - wybór partnera prywatnego dla realizacji Przedsięwzięcia pn. „BUDOWA 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEDŹNO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ 

I WYBUDUJ” W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO”NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

30.11.2020 r. godz. 11.00. 

natomiast pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

ROZDZIAŁ 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

14.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. do godziny 10.00 w pok 11 (Biuro 

podawcze) Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, 42-120 Miedźno. 

14.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 2020 r. o godz. 11.00 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/” 

14.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie 

złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.  

14.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie- art. 84 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

W imieniu Zamawiającego 

  (-) Piotr Derejczyk 
              Wójt Gminy Miedźno 

 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

