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Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.108.P.20 na: 
"Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. 
Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj - wybuduj" 

               
  Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 
Działając w trybie art. 38 ust 4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                              

( Dz.U z 2019r, poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej w siwz w następujący sposób: 
 
Rozdział  19.4. SIWZ -  
 
19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

 
"Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. 
Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj - wybuduj" 

Nie otwierać przed  08.12.2020 r. godz. 12:15 
 

Otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Rozdział  19.4. SIWZ -  
 
19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 
 
"Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. 

Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj - wybuduj" 
Nie otwierać przed  11.12.2020 r. godz. 12:15 

Rozdział 20 SIWZ 
 
20. Miejsce i termin składania ofert. 

20.1. Ofertę  należy  złożyć w siedzibie  Zamawiającego  -  (Punkt Podawczy), w terminie do  dnia 08.12.2020 
r. do godz. 12:00. 

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
 

Otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Rozdział 20 SIWZ 
 
20. Miejsce i termin składania ofert. 

20.1. Ofertę  należy  złożyć w siedzibie  Zamawiającego  -  (Punkt Podawczy), w terminie do  dnia 
11.12.2020 r. do godz. 12:00. 

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
 

Rozdział 21. SIWZ 
 
21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

21.1. Oferty zostaną otwarte w  siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 08.12.2020 r.                                
o godz. 12:15. 

 
Otrzymuje nowe brzmienie: 

 
Rozdział 21. SIWZ 
 
21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

21.1. Oferty zostaną otwarte w  siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 
11.12.2020 r. o godz. 12:15. 
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