
Koszęcin, dnia 12.10.2020r. 

MODYFIKACJA SIWZ 

Dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach” 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp – dokonuje zmiany treści 
SIWZ,  w Części XI, w zakresie dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert.  

Aktualny termin to 16.10.2020r. Godziny pozostają bez zmian. 

Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: 

JEST: 

Część XI Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą 

11.1. Złożenie ofert. 

11.1.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 14.10.2020 r. do godz. 10:00 w Urzędzie 
Gminy Koszęcin przy ul. Powstańców Śląskich. 10, w sekretariacie (biuro podawcze). 
Dostarczenie ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

11.1.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie 
[paczce]. 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Gmina Koszęcin 
 ul. Powstańców Śl. 10 
 42-286 Koszęcin                                                               

    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Rusinowicach” 

Część nr …… 

Nie otwierać przed dniem: 14.10.2020 r. godz. 10:15 

11.1.3. Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego.  

11.1.4. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym,  
tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone 
do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści:  

„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym - nie podlega rozpatrzeniu”. 

11.1.5. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
„ZMIANA”.  

Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

11.1.6. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi 
nie będą otwierane.  

11.1.7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

11.2. Otwarcie ofert. 

11.2.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.10.2020 r. o godz. 10:15, w Urzędzie Gminy 
Koszęcin w pokoju nr 16.  
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[…] 

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest  wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 
 


