
 
Byczyna, dnia 20 października 2016 r. 

WG.271.11.5.2016.Asz  
 

 

        Wszyscy Wykonawcy 
 
 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 
 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa 

stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie”. 

 

Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.),  

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ, dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zmodyfikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

dokumentami, o które wnioskowali Wykonawcy, przedkłada się w załączeniu, jak również 

zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

W związku z dużą ilością zapytań zmianie ulega również termin składania i 

otwarcie ofert. W związku z tym zmianie ulegają również zapisy SIWZ oraz na podstawie 

art. 38 ust. 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015. poz. 2164 ze zm.) treść ogłoszenia o zmówieniu: 

 

Było:  

11.5.Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27 
października 2016 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. 
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Zmienia się na: 

11.5.Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15 listopada 
2016 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. 

 

______________________________________ 

Było: 

14.1. 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: 
�……………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 
 

Przebudowa stadionu im Kazimierza Górskiego w Byczynie 
 

Nie otwierać przed 27.10.2016 r. przed godziną 09.15 
 

 

�……………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 

 
b. Koperta wewnętrzna: 

 
Opis jak wyżej oraz nazwa i adres Wykonawcy. 
 
14.2. Terminy 
 
Termin składania ofert upływa dnia 27 października 2016 r. o godz. 09.00 

 
Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego. 

 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  27 października 2016 r.  godz. 09.15  w Urzędzie 
Miejskim w Byczynie - sala nr  9.  

           Otwarcie ofert jest jawne. 

________________________________ 

 

Zmienia się na: 

14.1. 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: 

c. Koperta zewnętrzna: 
�……………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 
 

Przebudowa stadionu im Kazimierza Górskiego w Byczynie 
 

Nie otwierać przed 15.11.2016 r. przed godziną 09.15 
 

 

�……………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 

 



d. Koperta wewnętrzna: 
 
Opis jak wyżej oraz nazwa i adres Wykonawcy. 
 
14.2. Terminy 
 
Termin składania ofert upływa dnia 15 listopada 2016 r. o godz. 09.00 

 
Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego. 

 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  15 listopada 2016 r.  godz. 09.15  w Urzędzie Miejskim 
w Byczynie - sala nr  9.  

           Otwarcie ofert jest jawne. 

 

 

         Z poważaniem 
   

        Burmistrz Byczyny 

 

                                                                                                         /-/ Robert Świerczek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. SIWZ z załącznikami – po modyfikacji 
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 

 
Otrzymują: 

1. Wszyscy wykonawcy. 
 

Do wiadomości: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 
 
Sporządził(a): 
(Aneta Sztojko-Chałupczyńska) 


