
 Pietrowice Wielkie, dnia 01.09.2020 r. 

OP.271.12.17.2020 

 

 

 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OP.271.12.2020 pn.: 

„Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych 

w Pietrowicach Wielkich” 

 

Zmiana treści SIWZ 

Zmiana treści ogłoszenia 

 

Z powodu licznych pytań i uwag do treści przedmiaru robót załączonego do SIWZ, zachodzi 

konieczność weryfikacji i doprecyzowania przesłanych zapytań. W związku z powyższym 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust.4 i 6 oraz art.12a ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

przedłuża termin składania ofert i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. 

„Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych 

w Pietrowicach Wielkich”: 

 

1. Zmiana treści SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie: 

1) Obecny punkt 8, ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

 

2) Obecny punkt 10, ppkt 12 otrzymuje nowe brzmienie: 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Pietrowicach 

Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: „OFERTA  

do przetargu nr OP.271.12.2020 pn. „Adaptacja budynku dawnego dworca 

kolejowego na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich”. NIE 

OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.09.2020 r. godz. 11:30”. 

 

3) Obecny punkt 11, ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.09.2020 r. godz. 11:00 w siedzibie 

zamawiającego – w sekretariacie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 

5, 47-480 Pietrowice Wielkie. 



4) Obecny punkt 11, ppkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

Oferty zostaną otwarte w dniu 11.09.2020 r. godz. 11:30 w sali nr 101 (sala 

kolumnowa) Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich, ul. 1 

Maja 8b, 47-480 Pietrowice Wielkie. 

 

3. Nie zostały dokonane zmiany treści inne, niż wprost zacytowane w niniejszym piśmie. 

4. Sporządzając ofertę przetargową należy uwzględnić powyższe zmiany. 

 

 

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie  

 

(-) Andrzej Wawrzynek 


