
 

   

        Sulików, dnia 20 marca 2020r. 

Nr sprawy: IW–ZA.271.1.2020 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm, zwaną dalej Pzp), Gmina Sulików zawiadamia o dokonaniu 

zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – 

etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem 

szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym”. 

 

 

 

1. W dziale IX pkt. 1 jest: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć 

tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 12:00. 

 

Powinno być: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć 

tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 12:00. 

 
 
 
2. W dziale XII pkt. 1 – 10 jest: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej 
danymi Wykonawcy i napisem: 

 

Przetarg nieograniczony pn.: 

Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego wraz z 

zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym” 

ZNAK SPRAWY: IW-ZA.271.1.2020 

Nie otwierać przed 24.03.2020 r. przed godz. 12:30 

 

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia 
24.03.2020 r. do godziny 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików  
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików. 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę 
i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ 
terminu składania ofert. 

4. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 

5. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający zwraca ją zgodnie z art. 
84 ust. 2 uPzp. 

6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2020 r.. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Sulików przy ul. Dworcowej 5, w Sulikowie. 

8. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 



 

-  podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia;  

-   zbadanie nienaruszalności ofert;  

-  otwarcie ofert w kolejności ich złożenia;  

-  ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej;  

-  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 
9.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż 
w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

 

 

Powinno być: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej 
danymi Wykonawcy i napisem: 

 

Przetarg nieograniczony pn.: 

Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego wraz z 

zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym” 

ZNAK SPRAWY: IW-ZA.271.1.2020 

Nie otwierać przed 31.03.2020 r. przed godz. 12:30 

 

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia 
31.03.2020 r. do godziny 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików  
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików. 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę 
i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ 
terminu składania ofert. 

4. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 

5. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający zwraca ją zgodnie z art. 
84 ust. 2 uPzp. 

6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 r.. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Sulików przy ul. Dworcowej 5, w Sulikowie. 

8. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

-  podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia;  

-   zbadanie nienaruszalności ofert;  

-  otwarcie ofert w kolejności ich złożenia;  

-  ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej;  

-  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 



 

9.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie informacje dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż 
w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

 

 

 

 

W dniu 17 marca 2020r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy dotyczące 

zapisów zawartych w SIWZ i jej integralnych załącznikach – projekcie wykonawczym. 

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczona zostaje treść 

zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.  

W związku z powyższym termin wniesienia wadium oraz składania ofert ulega zmianie. 

Informacja została zamieszczona w niniejszej Zmianie Treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o Zmianie Ogłoszenia z dnia 20 marca 2020r. 

 

 

 

        WÓJT GMINY SULIKÓW 

        /-/ROBERT STARZYŃSKI 

          


