
 

 
 
 

Nr sprawy: RI.271.2.2020 

 

                                                                  Domaszowice, dnia 20.07.2020 r. 

Gmina Domaszowice 

ul. Główna 26      

46- 146 Domaszowice 

 

 

 

                                                             ZMIANA 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

Na podstawie art 38. ust. 4 i 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dokonuje się zmiany treści SIWZ 

oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu dla przetargu nieograniczonego na 

zadanie: Przewozy dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) z terenu gminy 

Domaszowice do i z placówek oświatowych (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

ukazało się w BZP pod  nr 561851-N-2020 z dnia 14.07.2020 r.) 

 

 

Zmiany w SIWZ: 

 

W pkt 10.15 

Zapis: 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1000 22.07.2020 r. 

Zastępuje się zapisem: 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1000 23.07.2020 r. 

 

W pkt 11.1 

Zapis: 

Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie w pokoju nr 1 (Sekretariat) 
Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice do dnia  
22.07.2020 r. do godz. 9.30, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym 
terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

Zapis zastępuje się zapisem: 

Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie w pokoju nr 1 (Sekretariat) 
Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice do dnia  
23.07.2020 r. do godz. 9.30, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym 
terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

 



 

W pkt 11.6 

Zapis: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. o godz. 10.00 w sali narad,  
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. 

Zapis zastępuje się zapisem: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.07.2020 r. o godz. 10.00 w sali narad,  
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. 

 

 

Zmiany w ogłoszeniu 

 

W pkt IV.6.2) 
Zapis: 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-07-22, godzina: 09:30 
 
Zastępuje się zapisem: 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-07-23, godzina: 09:30 
 

 
 
                /-/  Wójt Gminy 
                Urszula Medyk 
 


