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                                                                                                 Uzupełnienie do SIWZ 
                                                                                      
dotyczy przetargu nieograniczonego na: Modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej 
na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie II: Termomodernizacja i przebudowa budynku 
biblioteki publicznej im. Braci Gillerów, filia  w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek oraz zmiana sposobu 
użytkowania części tego budynku  na pomieszczenia przedszkola publicznego. 
Zadanie II.1: Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 5 m3.  
 
Gmina Opatówek informuje, że wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia            
numer Zp.In.271.9.2017 z dnia 08.08.2017 roku w Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców punkt  2.8., 
10.2., 13.1. 
 
W rozdziale Instrukcja dla Wykonawców punkt 2.8 otrzymuje brzmienie:  
 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą ) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miejski  Gminy  Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac 
Wolności 14 oraz opisane "Oferta na termomodernizację i przebudowę budynku biblioteki publicznej 
im. Braci Gillerów, filia w Tłokini  Wielkiej, gmina Opatówek i zmiana sposobu użytkowania części tego 
budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego Nie otwierać przed dniem 29 sierpnia 2017 roku 
godz.10:45". 
 
W rozdziale Instrukcja dla Wykonawców punkt 10.2 otrzymuje brzmienie: 
 
Termin składania ofert upływa dnia  29 sierpnia 2017 roku o godz. 9:45. 
 
W rozdziale Instrukcja dla Wykonawców punkt 13.1 otrzymuje brzmienie: 
 
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 29 sierpnia 
2017 roku o godzinie 10:45 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 15. 
 
" W rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców punkt 4 Dokumenty składające się na ofertę podpunkt   
4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 
pkt 1 i 8 ustawy prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć"  dodaje się podpunkt  8 o treści : 
jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia to      
w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w punkt 4.2. ppkt.  2, 3, 4. 
 
Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
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