
GKPiI.VII.271.1.1.2017                                 Parchowo, 28.04.2017 r. 
 

MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z późn. zm) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy Parchowo”, opublikowanym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Nr 75352 - 2017 z dnia 27.04.2017 r. 

Dokonuje się zmiany w S.I.W.Z. punkt 11.1, 11.2, 11.3 

Zapis przed zmianą: 
10.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 

w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo do dnia  15.05.2017 r. do 
godziny 1100 

10.2. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego 
wg poniższego wzoru: 

Urząd Gminy Parchowo 
ul. Krótka 2 
77-124 Parchowo  
„oferta na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Parchowo – część …….” 
„Nie otwierać przed dniem 15.05.2017 r. do godz. 1115” 

10.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2017 o godz. 1115 w pokoju nr 31 w budynku Urzędu Gminy 
Parchowo. 
 

Zapis po zmianie: 
10.4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 

w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo do dnia  16.05.2017 r. do 
godziny 1100 

10.5. Na kopercie należy  oznaczyć nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczyć adres siedziby zamawiającego 
wg poniższego wzoru: 

Urząd Gminy Parchowo 
ul. Krótka 2 
77-124 Parchowo  
„oferta na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Parchowo – część …….” 
„Nie otwierać przed dniem 16.05.2017 r. do godz. 1115” 

10.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2017 r. o godz. 1115 w pokoju nr 31 w budynku Urzędu Gminy 
Parchowo. 
 

Dokonana modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiąże wykonawcę z chwilą 

ogłoszenia treści niniejszego pisma. 

 

....................................................... 
 
 
 
Opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Parchowo http://bip.parchowo.pl/ 
Sporządziła: Celina Papuga 


