
Gmina Rząśnik  
ul. Jesionowa 3 
07-205 Rząśnik 
 
ZP.271.2.2020                Rząśnik, dnia 27.01.2020 r. 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn.  
„Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Polewna”. 
 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści w SIWZ w zakresie: 

1. Zamawiający zmienia zapisy § 11 SIWZ . TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES, NA 
KTÓRY OFERTY MUSZĄ BYĆ WYSŁANE ORAZ JĘZYK LUB JĘZYKI W JAKICH 
MUSZĄ ONE BYĆ SPORZĄDZONE 

z 

„§ 11. TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES, NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ BYĆ 
WYSŁANE ORAZ JĘZYK LUB JĘZYKI W JAKICH MUSZĄ ONE BYĆ SPORZĄDZONE 

11.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy oraz opisane: 
 
Nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

„Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Polewna”. 
„Nie otwierać przed dniem 29.01.2020 r. do godz. 09:45" 

 
11.2 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,  
w sekretariacie  - pokój nr 14 , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2020 roku do godz. 
09:30. 
11.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 
- złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 
- złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu, 
- złożenie oferty nieopisanej  w sposób określony w pkt.  11.1  - uniemożliwiający identyfikację 
oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 
11.4 Zamawiający zwróci ofertę złożoną po terminie, zgodnie z przepisami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp . 
11.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10 w dniu 29.01.2020 roku                             
o godz. 09:45.” 

na  

„§ 11. TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES, NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ BYĆ 
WYSŁANE ORAZ JĘZYK LUB JĘZYKI W JAKICH MUSZĄ ONE BYĆ SPORZĄDZONE 

11.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy oraz opisane: 
 
Nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 



„Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Polewna”. 
„Nie otwierać przed dniem 03.02.2020 r. do godz. 09:45" 

 
11.2 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,  
w sekretariacie  - pokój nr 14 , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2020 roku do godz. 
09:30. 
11.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 
- złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 
- złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu, 
- złożenie oferty nieopisanej  w sposób określony w pkt.  11.1  - uniemożliwiający identyfikację 
oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 
11.4 Zamawiający zwróci ofertę złożoną po terminie, zgodnie z przepisami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp . 
11.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10 w dniu 03.02.2020 roku                             
o godz. 09:45”. 
 
2. Zamawiający dokonał zmiany załączników do SIWZ, tj:  

1) Załącznika Nr 8 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
oraz  

2) Załącznik Nr 9 Przedmiar robót 
 

 
 

Zmiana ogłoszenia nr 502394-N-2020 z dnia 13-01-20209 r. 
 

Na podstawie art. 11c – ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: 

 
W sekcji: II.6. w ogłoszeniu jest:  
„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
2020-01-29, godzina: 09:30”. 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-03, godzina: 09:30 
 
 

                                                 


