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Pismo: RIiD.271.6.1.2014  Gnojnik dnia: 2014-07-22 

 

 

P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ 

 

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na:  

Zakup Energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik 

 przetarg nieograniczony 

Szanowni Państwo, 

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na wszystkie zapytania do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w wyznaczonym terminie Zamawiający, na podstawie  

art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, na Zakup energii elektrycznej na terenie gminy Gnojnik, dokonuje 

następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Pkt 8.12 siwz: 

Było: Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-07-23 do godz. 08:50. 

Jest: Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-07-28 do godz. 08:50. 

 

Pkt 10.12 siwz: 

Było: Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Zakup energii elektrycznej 

na terenie Gminy Gnojnik "NIE OTWIERAĆ przed: 2014-07-23 godz. 09:00”.  

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot  

nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

Jest: : Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Zakup energii elektrycznej 

na terenie Gminy Gnojnik "NIE OTWIERAĆ przed: 2014-07-28 godz. 09:00”.  
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Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot  

nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

 

Pkt 11.1 siwz: 

Było: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6, Sekretariat, I piętro  

do dnia 2014-07-23 do godz. 08:50. 

Jest: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6, Sekretariat, I piętro  

do dnia 2014-07-28 do godz. 08:50. 

 

Pkt 11.3 siwz: 

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2014-07-23 o godz. 09:00, w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 17, sala narad, II piętro. 

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2014-07-28 o godz. 09:00, w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 17, sala narad, II piętro. 


