
Kodrąb 29.12.2020 r. 
 

 
Zamawiający: 
Gmina Kodrąb 
ul. Niepodległości 7 
97-512 Kodrąb 

 

Adresat: 
          Wszyscy nabywcy Specyfikacji 

 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, numer sprawy: 271.21.2020,  
nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Rzejowicach 
 

 
I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ polegającej na zmianie treści: 
 
  

1. W Rozdziale XI SIWZ (opis sposobu przygotowania ofert) w pkt. 11.1 otrzymuje 
nowe brzemiennie: 
 

11.1. Oferta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
Gmina Kodrąb 
ul. Niepodległości 7 
97-512 Kodrąb 
 

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach 
Część …… zamówienia 

nie otwierać przed 14.01.2021 r., godz. 13.30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Niewłaściwe opisanie koperty/opakowania może spowodować otwarcie oferty 

wraz  

z innymi przesyłkami pocztowymi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  



za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub 

braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 
2. W Rozdziale XII SIWZ (Miejsce oraz termin składania ofert) pkt. 12.1, 12.3 

otrzymują nowe brzemiennie: 
 

12.1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej 

kopercie (zaleca się aby złożono w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej) 

na adres Zamawiającego: 

Gmina Kodrąb 
ul. Niepodległości 7 
97-512 Kodrąb 
Pokój nr 12 

nie później niż do dnia 14.01.2021 r. do godz. 10.00 z opisem jak w pkt 11.14. 

 
 

12.2 W obecnej sytuacji epidemiologicznej publiczne otwarcie ofert nastąpi poprzez 
transmisję online na https://kodrab.sesja.pl  dnia 14.01.2021 r. o godz. 13.30 w 
siedzibie Zamawiającego: 

 
 
II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
stanowi jej integralną część i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.gminakodrab.pl w zakładce zamówienia publiczne. Pozostała treść SIWZ nie ulega 
zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia 14.01.2021 r. do 
godz. 1000. 

 

 

                      
                  ZATWIERDZIŁ 

        
     Wójt Gminy Kodrąb  

        /-/  

       Bożena Krawczyk 
  

 
 

 
 
Kodrąb, dnia 29.12.2020 r.  
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