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P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach SIWZ 

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg 
nieograniczony, na: 

Budowa studni głębinowej (podstawowej) nr 1J na ujęciu wód podziemnych 

w miejscowości Tłokinia Wielka 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa studni głębinowej 

(podstawowej) nr 1J na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Tłokinia Wielka, 

dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym 

zakresie: 

Gmina Opatówek informuje, że zmianie ulega termin wykonania oraz terminy składania 

i otwarcia ofert. W związku z powyższym Wprowadza się następujące zmiany do SIWZ: 

- w pkt 5.1 zapis: 

"Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2020-05-29" 

zmienia się na: 

"Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2020-09-30" 

- pkt 15.11. zapis:  

"Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym 

nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: "Oferta na: Budowa 
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studni głębinowej (podstawowej) nr 1J na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Tłokinia 

Wielka NIE OTWIERAĆ przed: 2020-04-15 godz. 10:00" 

zmienia się na: 

"Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym 

nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: "Oferta na: Budowa 

studni głębinowej (podstawowej) nr 1J na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Tłokinia 

Wielka NIE OTWIERAĆ przed: 2020-04-17 godz. 10:00" 

- pkt 16.1. zapis: 

"Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 13 do dnia 2020-04-15 do godz. 

09:45." 

zmienia się na: 

"Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 13 do dnia 2020-04-17 do godz. 

09:45." 

- pkt 16.3. zapis: 

"Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-04-15 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój 

nr 15." 

zmienia się na: 

"Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-04-17 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój 

nr 15." 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 Burmistrz Gminy Opatówek 

 /-/ Sebastian Wardęcki 


