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ZNAK: ZP 27.8.2014 
     
 
  ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:  
 
Gmina Lipnik   
 27-540 Lipnik  20 
www.bip.lipnik.pl  
inwestycje@lipnik.pl  
Godziny  pracy urzędu  7.15  -  15.15  
 
 
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmianę treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego pod nazwą: 
 
 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku  

 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Rozdział:   X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST: 
 
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 
Przetarg nieograniczony –  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku  
 

 

dopiskiem: 

‹‹Nie otwierać przed dniem: 2014-06- 23 godz. 11:00›› 
 
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWINNO BYĆ: 
 
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 
Przetarg nieograniczony –  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku  
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dopiskiem: 

‹‹Nie otwierać przed dniem: 2014-06- 26 godz. 11:00›› 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Rozdział:   XI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST: 
 

1. Oferty należy składać do dnia: 2014-06-23  do godz. godz. 10:00  

 Urząd Gminy w Lipniku  
27-540 Lipnik 20 
pok. nr 19 sekretariat  
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

a. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje                    
i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta t.j. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 
oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

b. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać 
się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze 
złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-06- 23, o godz. 11.00  siedzibie zamawiającego  
Urząd Gminy w Lipniku  
27-540 Lipnik 20 
Pok. nr 35  (sala narad na I p.) 
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W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWINNO BYĆ: 
2. Oferty należy składać do dnia: 2014-06-26  do godz. godz. 10:00  

 Urząd Gminy w Lipniku  
27-540 Lipnik 20 
pok. nr 19 sekretariat  
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

c. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje                    
i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta t.j. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 
oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

d. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać 
się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze 
złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-06- 26, o godz. 11.00  siedzibie zamawiającego  
Urząd Gminy w Lipniku  
27-540 Lipnik 20 
Pok. nr 35  (sala narad na I p.) 
 
 
 

 


