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Łagów, dnia 30 maja 2018r. 

 

Znak postępowania: IZP.272.39.2018 

 

- Wykonawcy- 

zainteresowani udziałem 

w nw. postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów” – Zadanie nr 1,2,3,4,5,6,7. Ogłoszenie  

o zamówieniu nr 558758-N-2018 z dnia 16 maja 2018r. 

 
MODYFIKACJA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. Ustawy z dnia  29 maja 2018r. – Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 

poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w 

zadania następujące zmiany: 

- pkt. 10.1 w Rozdziale 10 Siwz (Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazania oświadczeń i dokumentów, jeśli Zamawiający, w sytuacji określonych  

w art. 10c-10e ustawy pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami) otrzymuje 

brzmienie: 

 

„10.1 Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. W przypadku składania przez Wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, uzupełnień czy 

poprawy Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej: 

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm), 
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- osobiście, za pośrednictwem posłańca. 

Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/ oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp 

poprzez środki komunikacji elektronicznej”. 

 

- pkt. 8.2 Rozdziału 8 Siwz (Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia” otrzymuje brzmienie: 

 

„8.2 Inne dokumenty aktualne na dzień składania ofert, które wraz z oświadczeniami wstępnymi, o których 

mowa w pkt. 8.1 należy dołączyć do oferty, tj:  

8.2.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Siwz. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał. 

8.2.2 Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeżeli oferta nie jest podpisana przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do 

reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub  kopia poświadczona notarialnie za „zgodność z oryginałem” 

8.2.3 Jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument potwierdzający ustanowienie 

wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub  kopia poświadczona notarialnie za „zgodność z oryginałem” 

8.2.4 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów (jeśli dotyczy) – zgodnie z załącznikiem nr 9 do Siwz.  

Wymagana forma dokumentu – oryginał. 

8.2.5 Oświadczenie Wykonawcy/ Podwykonawcy/ Podmiotu trzeciego zgodnie ze wzorem załączonym do 

pisma z dnia 28 maja 2018r.(jeśli dotyczy).  

Wymagana forma dokumentu – oryginał”. 

 

        Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia 

Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących Specyfikacji 
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Istotnych Warunków Zamówienia. Nowym terminem składania ofert jest 07 czerwca 2018r. godz. 10:00, 

nowym terminem otwarcia ofert: 07 czerwca 2018r. godz. 10:15. 

        Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tak jak zostało to określone w ogłoszeniu o zmianie 

ogłoszenia nr 500122423-N-2018 z dnia 30.05.2018r. stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.  

 
W związku ze zmianą terminu składania ofert ulegają zmianie poniższe zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

- pkt. 13.1 Rozdziału 13 (Opis sposobu przygotowania oferty) otrzymuje brzmienie: 

„13.1 Opakowanie i adresowanie oferty. 

Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu 

otwarcia ofert.  

Nadawca: 
.............................................................. 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 

Gmina Łagów, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów  

OFERTA NA:  

Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Łagów” – Zadanie nr …. 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

                                                                                              - 07.06.2018r. godz. 10.15 
 

 

- pkt.14.1 Rozdziału 14 Swiz ( Miejsce i termin składania ofert) otrzymuje brzmienie: 

„14.1 Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, pokój nr 24 

(sekretariat, piętro I), w terminie do dnia 07.06.2018r., godz. 10.00. Ofertę można składać w poniedziałek, 

środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 do 15:00 oraz we wtorek w godzinach 7:30-17:30”. 

  

- pkt.14.3 Rozdziału 14 Swiz ( Miejsce i termin składania ofert) otrzymuje brzmienie: 
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„14.3 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Łagowie, mała sala konferencyjne w dniu 07.06.2018r. 

      godz. 10.15”. 

 

W pozostałych przypadkach Siwz pozostaje bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część Siwz 

i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.  

 

 

Załącznik do pisma: 

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500122423-N-2018 z dnia 30.05.2018r. 

 

BURMISTRZ 
Paweł Marwicki 
/podpisano w oryginale/ 
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