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Nr ref.: PN/02/2019 

 

 

 

ZMIANA  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) –  

terminu składania ofert 

 

 

Zamawiający – Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 10, 34-300 

Żywiec, w imieniu którego działa Bartłomiej Kruszyński, będący Partnerem spółki: RKW 

Kruszyński Wojciuch Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, działając w trybie art. 

38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: PN/02/2019, 

pn.: „Roboty budowlane polegające budowie pracowni diagnostyki w Zespole Szkół 

Samochodowych w ramach zadania pn.:  „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej 

wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” – drugie postępowanie”, wyznaczając 

go na dzień 7 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:30. 

 

 

Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ, celem 

dostosowania tych regulacji do zmienionego terminu składania ofert: 

 

1)   pkt 14 ppkt 1 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje 

zapisem o brzmieniu:  

  

„Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Zespół 

Szkół Samochodowych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 10, 34-300 Żywiec, 

w nieprzekraczalnym terminie: 

  

do dnia 7.06.2019r. do godz. 10:30 

” 

  

2)   pkt 14 ppkt 2 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje 

zapisem o brzmieniu:  

  

„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu 

ul. Grunwaldzka 10,  



 2 

34-300 Żywiec 

 

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane: 

 

„Roboty budowlane polegające budowie pracowni diagnostyki w Zespole Szkół 

Samochodowych w ramach zadania pn.:  „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej 

wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” – drugie postępowanie” 

 

Nie otwierać przed dniem 7.06.2019r., godzina 10:45” 

  

3)   pkt 14 ppkt 6 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje 

zapisem o brzmieniu:  

  

„Otwarcie Ofert nastąpi w gabinecie Dyrektora w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 10, 34-300 Żywiec:  

 

w dniu 7.06.2019r. o godz. 10:45 

 „ 

  

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SIWZ wraz z 

załącznikami.  

 

         Z poważaniem 

 

 
 

 


