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GGMMIINNAA  BBYYCCZZYYNNAA   
 

Rynek 1                                                                                                 tel./fax. 077 413 41 50  

46-220 Byczyna                                                                                 e-mail: um@byczyna.pl 

  

                                            Byczyna, dnia 23.06.2015 r. 

WG.271.6.2.2015 Aszch          

Wszyscy wykonawcy 

  ZMIANA TREŚCI SIWZ  

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

 
dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Wykonanie wentylacji mechanicznej 
 z odzyskiem ciepła w hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych 
 w Byczynie” 

 
Działając na podstawie 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję iż zmianie uległy zapisy: 

Jest: 
 

 

11.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
11.3. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.06.2015 r. do godz. 09.00  przy 
czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne 
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

Zmienia się na: 
 
 

11.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
11.3. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.06.2015 r. do godz. 10.00  przy 
czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne 
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
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Jest: 
 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 (Sekretariat Urzędu). Wykonawca 
powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w 
następujący sposób: 

a. Koperta zewnętrzna: 
 

 
Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w hali sportowej  

Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie 
Nie otwierać przed 25.06.2015 r. przed godziną 09.15 

 
 

 
b. Koperta wewnętrzna: 

Opis jak wyżej oraz nazwa i adres Wykonawcy. 

Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2015 r. o godz. 09.00 

Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2015 r.  godz. 09.15  w Urzędzie Miejskim w Byczynie - sala nr  9.  

 
Zmienia się na: 
 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 (Sekretariat Urzędu). Wykonawca 
powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w 
następujący sposób: 

a. Koperta zewnętrzna: 
 

 
Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w hali sportowej  

Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie 
Nie otwierać przed 29.06.2015 r. przed godziną 10.15 

 
 

 

b. Koperta wewnętrzna: 
Opis jak wyżej oraz nazwa i adres Wykonawcy. 

Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2015 r. o godz. 10.00 

Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.2015 r.  godz. 10.15  w Urzędzie Miejskim w Byczynie - sala nr  9.  
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Zmiana treści SIWZ doprowadziła do zmiany treści Ogłoszenia. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 
 w załączeniu. 

Na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczona zmodyfikowane dokumenty: SIWZ. 

 

 
 
 
                  

                                                                                                                BURMISTRZ BYCZYNY 
  

                                                                                                             /-/ Robert Świerczek 


