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Pabianice, dnia 01.06.2020 r. 

DPP.271.4.2020 
 

Uczestnicy 
postępowania przetargowego  

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice“ 
 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Zamawiający Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice, w związku z 

wpłynięciem zapytań od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) oraz czasem niezbędnym do przygotowania przez Zamawiającego odpowiedzi, informuje, 

iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku 

(t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Zakres modyfikacji obejmuje 

zmianę terminu składania i otwarcia ofert.   
 
W związku z powyższym, poszczególne zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) otrzymują nowe brzmienie:   
 

I. W rozdziale 7 SIWZ pt.: „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”, w ust. 
7.16: 

dotychczasowy zapis:  
„7.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 
Kopertę/opakowanie (w tym opakowanie poczty kurierskiej) należy oznakować w następujący 
sposób: 

Gmina Pabianice  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 

„Oferta w postępowaniu na: 
„Budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” 

Nie otwierać przed dniem 04 czerwca 2020 r. do godz. 12.15” 
otrzymuje nowe brzmienie:  
„7.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 
Kopertę/opakowanie (w tym opakowanie poczty kurierskiej) należy oznakować w następujący 
sposób: 

Gmina Pabianice  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 

„Oferta w postępowaniu na: 
„Budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” 

Nie otwierać przed dniem 08 czerwca 2020 r. do godz. 12.15” 
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II. W rozdziale 8 SIWZ pt.: „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT”, w ust. 8.1 i w ust. 
8.4. 

dotychczasowy zapis:  
„8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć  
w terminie do dnia 04 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie 

Gminy Pabianice 
Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, 
pokój nr 1 sekretariat” 
 

„8.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 czerwca 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie  
Gminy Pabianice 
Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, 
pokój nr 32.” 

 
otrzymuje nowe brzmienie:  
„8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć  
w terminie do dnia 08 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie 

Gminy Pabianice 
Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, 
pokój nr 1 sekretariat” 
 

„8.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie  
Gminy Pabianice 
Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, 
pokój nr 32.” 

 
 
Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 
 
 

Wójt Gminy Pabianice 
 

  /-/Marcin Wieczorek 


