
 

 
 
  

 

Znak sprawy: RI.ZP.271.15.2020.AR Międzyzdroje, dnia: 2020-09-23 

 

 

P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetarg nieograniczony, na "Przebudowa części pomieszczeń budynku 

Gimnazjum w Międzyzdrojach dla potrzeb ŚDS (Środowiskowego Domu Samopomocy) 

w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33, Dz. Nr 179, Obręb Międzyzdroje 21 w ramach 

zadania: "Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w 

tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 

ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51 c ust.5 ustawy w związku z Programem 

kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady 

Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r."", dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w następującym zakresie: 

1) w punkcie 17.1. było: 

17.1. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie 

pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 9 (Biuro Obsługi Interesanta)  albo  w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy do dnia 2020-09-24 do godz. 10:00 

zmienia się na: 

17.1. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie 

pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 9 (Biuro Obsługi Interesanta)  albo  w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy do dnia 2020-09-28 do godz. 10:20 

2) w punkcie 17.3. było: 

17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-09-24 o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego,  

sala konferencyjna. 

zmienia się na: 

17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-09-28 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego,  

sala konferencyjna 

3) w punkcie 14.2. było:  

14.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-09-24 do godz. 10:00 

Zmienia się na: 

14.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-09-28 do godz. 10:20 

 


