
ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Glinojeck 

ul. Płocka 12 

06-450 Glinojeck 

 

Znak sprawy: ZP.271.86.2018 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  o wartości 

nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych pn.: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach realizacji 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w 

Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych”. 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

sporządzonej w wyżej określnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w 

trybie przetargu nieograniczonego w przedstawionym poniżej zakresie: 

 

1. Na stronie tytułowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega numer sprawy  

na „ZP.271.86.2018”. 

2. W sekcji XI punkt 15) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ulega zmianie w ten sposób, 

że otrzymuje on następujące brzmienie: 

„Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego oznaczonej:  

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: 

ZP.271.86.2018) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Połączenie jednostek 

podległych siecią”.  

W przypadku oferty wspólnej, należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie 

podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika.” 

3. W sekcji XII punkt 16) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ulega zmianie w ten 

sposób, że otrzymuje on prawidłowy numer oraz następujące brzmienie: 

„Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty 

przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być 

dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem:  

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: 

ZP.271.86.2018) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Połączenie jednostek 

podległych siecią” oraz  oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, 

potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania wykonawcy.” 

 



W pozostałym zapisie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. Treść 

modyfikacji SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Modyfikacja SIWZ powoduje również zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany 

numeru referencyjnego postępowania (numeru sprawy). 

 

W załącznikach do SIWZ wprowadza się zmianę poprzez zastąpienie błędnego numeru sprawy 

prawidłowym o treści „ZP.271.86.2018”. 

 

                                                                                                   Zatwierdzam: 

 

 

 

 

Glinojeck, 24 grudnia 2018 roku 


