
SM.26.1.5.2018                                                                  Staszów, dnia 11.07.2018 roku 

                                                                                                             

 

                     Wykonawcy 
             Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie  przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym  
w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” 
na dz. nr ew. 5883/3. 

 
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

 

Zmiana treści  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Zamawiający dokonuje zmiany w: 
I.  Rozdziale XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert pkt 2 ppkt a) 

 
Dotychczasowa treść: 
2. Opakowanie oferty  

a)  ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 

opakowaniu  (kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie na adres                                     

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów    

Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy, pełną nazwą 

Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i nr  telefonu tak, aby Zamawiający mógł odesłać 

ofertę złożoną po terminie składania ofert (zgodnie z poniższym wzorem).  

 

Kopertę należy zaadresować:   

 
 
 
 
 

Nazwa Wykonawcy 

Adres 

Telefon 

                                    Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie                                                                                  

                                 ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów    

Przetarg nieograniczony 

Oferta na:    
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego  
w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-
sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3. 
                      
nie otwierać do 12.07.2018 r. godz. 12:30 

 



Obowiązująca treść po zmianie: 
2. Opakowanie oferty  

a)  ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 

opakowaniu  (kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie na adres                                     

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów    

Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy, pełną nazwą 

Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i nr  telefonu tak, aby Zamawiający mógł odesłać 

ofertę złożoną po terminie składania ofert (zgodnie z poniższym wzorem).  

 

Kopertę należy zaadresować:   

 

II. Rozdziale XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1. i 2. 

Dotychczasowa treść: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, 

Sekretariat - pokój 208.  Termin składania ofert upływa w dniu:  12.07.2018 r.  o godz. 

12:00                   

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,  

Sala konferencyjna -   pokój 234 w dniu 12.07.2018 r. o godz. 12:30 Otwarcie ofert jest 

jawne. 

 
Obowiązująca treść po zmianie: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów, 

Sekretariat - pokój 208.  Termin składania ofert upływa w dniu:  23.07.2018 r.  o godz. 

12:00                   

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,  

Sala konferencyjna -   pokój 234 w dniu 23.07.2018 r. o godz. 12:30 Otwarcie ofert 

jest jawne. 

Zwracamy uwagę na uwzględnienie powyższej zmiany terminu składania ofert przy 
ustalaniu terminu ważności wadium, składanych w formie niepieniężnej (np. gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej). 
Zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić 
przy sporządzaniu i składaniu oferty.  

 Dyrektor 
Andrzej Walczowski 

Nazwa Wykonawcy 

Adres 

Telefon 

                                    Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie                                                                                  

                                 ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów    

Przetarg nieograniczony 

Oferta na:    
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego  
w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-
sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3. 
                      
nie otwierać do 23.07.2018 r. godz. 12:30 

 


