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Znak sprawy: Zp.27.11.2018                                                                  Murów, 09.10.2018r. 

 

                                                                                                                 Wszyscy Wykonawcy  

 
                                ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów”. 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017r. poz 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia : 
 
Pomyłka w podanym numerze konta na które należy wpłacić wadium. 
 
MIEJSCA, W KTÓRYCH  NALEŻY ZMIENIĆ TEKST: 

W rozdziale IX pkt.  4 

w SIWZ jest: 

.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego, tj.: BS Łubniany 48 8897 0004 2001 0006 0163 0003 z dopiskiem: 

Wadium – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów” kserokopię przelewu załącza się 

do oferty.  

 

W rozdziale IX pkt. 4 

winno być: 

.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego, tj.: BS Łubniany 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 z dopiskiem: 

Wadium – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.” kserokopię przelewu załącza się 

do oferty.  

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert.  

 

W rozdziale XII pkt. 1 

W SIWZ jest :  

  

1.Miejsce i termin składania ofert:  

1) Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie  ul. Dworcowa 2   46-030 

Murów lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego do dnia 11.10.2018r. do godziny 

10:00 (uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej 

wysłania przesyłką pocztową czy kurierską). 

2)  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom. 
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2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego II piętro 

pokój nr 14. 

W rozdziale XII pkt. 1  

Winno być: 

1.Miejsce i termin składania ofert:  

1) Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie  ul. Dworcowa 2   46-030 

Murów lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego do dnia 15.10.2018r. do godziny 

10:00 (uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej 

wysłania przesyłką pocztową czy kurierską). 

2)  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego II piętro 

pokój nr 14. 

W rozdziale XI pkt. 3 

W SIWZ jest:  

W interesie Wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym: 

Gmina Murów 

ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów  

„Oferta w postępowaniu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów”  - otworzyć na 

otwarciu ofert w dniu 01.10.2018r. o godz. 10:15 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy 

 

W rozdziale XI pkt. 3 

W SIWZ winno być:  

W interesie Wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym: 

Gmina Murów 

ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów  

„Oferta w postępowaniu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów”  - otworzyć na 

otwarciu ofert w dniu 15.10.2018r. o godz. 10:15 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy. 

 

 

Zmian treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest 

wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie. 
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