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Strzegowo 24.10.2019 r. 

271.27.2019 

Zamawiający: 

Gmina Strzegowo 

06-445 Strzegowo 

ul. Plac Wolności 32 

Wszyscy uczestnicy  
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia pracowni 

szkolnych prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia                  

w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 611034-N-2019 z dnia               

2019-10-18 r. 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający dokonuje 

poniższych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1. W rozdziale XVI Opis sposobu przygotowania oferty ust. 13 w SIWZ jest: 
 „13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą                        

i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: 

 

„Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo 
Oferta w postępowaniu na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych  
Część …… 
NIE OTWIERAĆ przed dniem 28.10.2019 roku, godz. 16:00”.  

 
W rozdziale XVI Opis sposobu przygotowania oferty ust. 13 w SIWZ powinno być: 
„13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą                        

i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: 

 

„Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo 
Oferta w postępowaniu na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych  
Część …… 
NIE OTWIERAĆ przed dniem 05.11.2019 roku, godz. 16:00”.  

 
2. W rozdziale XVII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 w SIWZ jest: 
„1. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do 

dnia  28.10.2019 r. do godz. 1545.” 

 
W rozdziale XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 w SIWZ powinno być: 
„1. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do 

dnia  05.11.2019 r. do godz. 1545.” 

 

3. W rozdziale XVII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 4 w SIWZ jest: 
„4. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r. o godz. 1600

 w pokoju Nr 9 w siedzibie 

zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32.” 

 
W rozdziale XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 4 w SIWZ powinno być: 
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„4. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 05.11.2019 r. o godz. 1600
 w pokoju Nr 9 w siedzibie 

zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32.” 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom. 
 
Zamawiający dokona odpowiednich zmian ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Powyższa zmiana wynika z dużej ilości pytań (wniosków o wyjaśnienia treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia) i braku możliwości udzielenia wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust 1 

pkt 3 ustawy PZP. Zamawiający dodatkowo zauważył w SIWZ inne błędy, które wraz                          

z wyjaśnieniami na bieżące pytania i innymi zmianami SIWZ zostaną wkrótce wprowadzone do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

 
      Z up.  Z-ca Wójta Gminy Strzegowo 

 

 

               /-/ Krzysztof Adamczyk 

 


