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Grodzisko Dolne  2018-09-06   

        
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu 

kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie 

Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł 

energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 1 ustawy- Prawo Zamówień Publicznych (t. j.  
Dz. U. z 2017 poz. 1579 )  Zamawiający – Gmina Grodzisko Dolne reprezentowana przez  
Wójta Gminy Grodzisko Dolne   zmienia treść SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w 
zakresie  przygotowania oraz terminu składania i otwarcia ofert tj.: 

 
XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 
SKŁADANIE OFERT: 
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie 

lub opakowaniu. 
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Grodzisko 

Dolne, Grodzisko Dolne 125a , 37-306 Grodzisko Dolne 
3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:  

 
 

 
OFERTA PRZETARGOWA na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego” 

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.09.2018 r. godz. 10:15 
 

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Dolne 125 
a, 37-306 Grodzisko Dolne, Sekretariat Urzędu– pok. Nr 16 do dnia 18.09.2018 r. do godz. 10:00. 

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania 
ofert (art. 84 ustawy PZP ). 
1) W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem 
„zamiana” lub „wycofanie”. 
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2) Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w ust. 1 i 2. 
3) W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie 
„kompletna oferta zamienna”. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty 
pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej 
należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej 
stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić 
będą z ofertą zamienną kompletną całość. 

5) Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”. 
6) Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku 

rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie 
traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno 
oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone. 
7) Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej. 
 
OTWARCIE OFERT. 
 

7. Otwarcie ofert odbędzie się 18.09.2018 r. o godz. 10:15 , w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym, 
Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne, w pokoju nr 15. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy  
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji zawarte w ofertach, właściwych dla 
przedmiotowego postępowania. 

9. Wykonawcy którzy nie uczestniczyli w otwarciu ofert otrzymają informacje podane w trakcie otwarcia na ich 
wniosek. 

10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

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

 

W  związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulegają  wszystkie zapisy SIWZ                       
i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 

 


