
 

Szczuczyn, dnia 08.04.2020r. 

Gmina Szczuczyn 

Plac 1000-lecia 23 

19-230 Szczuczyn 

 

RI.271.5.2020 

Zainteresowani oferenci 

Dotyczy postępowania pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej 

aglomeracji Szczuczyn”, ogłoszenie nr 5525937-N-2020 z dnia 2020-03-23r. 

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1843 z późń. zm.) zmienia treść SIWZ, w części 

dotyczącej terminu składania ofert oraz otwarcia ofert oraz warunków udziału w postępowaniu, tym 

samym zmianie uległa treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. 

Zgodnie z zapisami art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. 2019, poz. 1843 z późń. zm.) zmienia się termin składania ofert z dnia 16.04.2020r. do dnia 

27.04.2020r., wszelkie zmiany wprowadzono również w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. 

Zmiany treści SIWZ są następujące 

1) Sekcja IX pkt 1.2.3 lit. c) 

- przed zmianą: 

„c) co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni drogowej 

(asfaltowej) o długości minimum 3 km.” 

- po zmianie: 

„c) co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni drogowej 

(asfaltowej) o długości minimum 2,5 km.” 

2) Sekcja XIII pkt  2: 

- przed zmianą:  

„2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 

16 kwietnia  2020r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować 

się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert” 

- po zmianie:  

„2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 

27 kwietnia  2020r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować 

się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert” 

3) Sekcja XVI „SKŁADANIE OFERT” pkt 4 i 5: 

- przed zmianą:  

„4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:  

OFERTA PRZETARGOWA „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej 

aglomeracji Szczuczyn CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA” lub „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki 

wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na 

przepompowniach ścieków CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA” Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED 

DNIEM 16.04.2020r. godz. 10.10 



 

5. Oferty należy składać/przesyłać do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 

19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 16 kwietnia 2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie 

Urzędu (piętro) pokój numer 14.” 

- po zmianie:  

„4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:  

OFERTA PRZETARGOWA „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej 

aglomeracji Szczuczyn CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA” lub „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki 

wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na 

przepompowniach ścieków CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA” Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED 

DNIEM 27.04.2020r. godz. 10.10 

5. Oferty należy składać/przesyłać do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 

19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 27 kwietnia 2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie 

Urzędu (piętro) pokój numer 14.” 

 

c) Sekcja XVI „OTWARCIE OFERT” pkt 1: 

- przed zmianą:  

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 

w dniu 16 kwietnia 2020r. o godz. 10.10 w sali konferencyjnej przy Sekretariacie pokój numer 

15, I piętro.” 

- po zmianie:  

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 

w dniu 27 kwietnia 2020r. o godz. 10.10 w sali konferencyjnej przy Sekretariacie pokój numer 

15, I piętro.” 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 540061751-N-2020 z dnia 08-04-2020 r. 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 


