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Działając na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) w związku z uzupełnieniem
opisu przedmiotu zamówienia zmienia się Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia jak poniżej:
Rozdział III ust. 2 SIWZ - było:
2. Przedmiot zamówienia został opisany załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ w formie przedmiarów
i szkiców sytuacyjnych.

Rozdział III ust. 2 SIWZ - jest:
2. Przedmiot zamówienia został opisany załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ w formie przedmiarów
i szkiców sytuacyjnych. Zamawiający wymaga aby nawierzchnia wykonana była z płyt o
wymiarach nie większych niż 50x50cm

Rozdział X ust. 19 SIWZ - było:
19.Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi
Załącznik 1 do SIWZ i zamieszczenie formularza na początku oferty.
Zamawiający wymaga aby ofertę umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:

Gmina Iłowa
Ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
z dopiskiem:
„Wykonanie nawierzchni w obrębie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej
Nie otwierać przed dniem 23 listopada 2020r. godz. 12:15”
(data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert),
W sytuacji braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed
wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską
za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Rozdział X ust. 19 SIWZ - jest:
19.Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi
Załącznik 1 do SIWZ i zamieszczenie formularza na początku oferty.
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Zamawiający wymaga aby ofertę umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Gmina Iłowa
Ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
z dopiskiem:
„Wykonanie nawierzchni w obrębie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego w Iłowej
Nie otwierać przed dniem 24 listopada 2020r. godz. 12:15”
(data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert),
W sytuacji braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed
wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską
za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Rozdział XI ust. 1 i 3 SIWZ - było:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Iłowej ul.
Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, w pok. nr 14, piętro I – Sekretariat w terminie do dnia 23 listopada
2020r. do godziny 12:00.
W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę bez
jej otwierania.
2. (…)
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2020r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, ul.
Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, pok. Nr 8 – 1 piętro. Otwarcie ofert jest jawne.
Rozdział XI ust. 1 i 3 SIWZ - jest:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Iłowej ul.
Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, w pok. nr 14, piętro I – Sekretariat w terminie do dnia 24 listopada
2020r. do godziny 12:00.
W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę
bez jej otwierania.
2. (…)
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2020r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, ul.
Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, pok. Nr 8 – 1 piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

