
 
 

 
Branice, dnia 02.02.2018r. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE  TREŚCI SIWZ 

na zadanie: Ograniczenie antropopresji na ró żnorodno ść biologiczn ą, dziedzictwo kulturowe i 
historyczne – zrównowa żony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej  - 
Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Zag ospodarowanie terenu parku wraz z mał ą 
infrastruktur ą techniczn ą i mał ą architektur ą ”  – ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 507393-
N-2018  z dnia 18 stycznia 2018r. 

Zamawiający  działając na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w: 

1) pkt. 13.13 (str. 22 SIWZ) w zakresie adresowania oferty poprzez jej 

zaadresowanie następująco: 

"Ograniczenie antropopresji na ró żnorodno ść biologiczn ą, dziedzictwo kulturowe i 

historyczne – zrównowa żony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej  - 

Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Zagospodarowanie terenu parku wraz z 

małą infrastruktur ą techniczn ą i mał ą architektur ą.” Nie otwierać przed dniem 12.02.2018 r. 

godz. : 10:30.” 

 

2) pkt.16.1 (str. 26 SIWZ) w zakresie składania i otwarcia ofert. 

Prawidłowy termin składania ofert to termin do dnia 12.02.2018r. do godz. 10:00.  

W związku z powyższym nadaje się nowe brzmienie pkt. 16.1 SIWZ, wskazując wytłuszczoną 

czcionką zmienione słowa:  

„Oferty należy składać w terminie do dnia 12.02.2018 r.  do godziny 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego tj. przy ul. Słowackiego 3,- pokój nr 20.” 

 

3) pkt 16.3 (str. 26 SIWZ) w zakresie otwarcia ofert, które po zmianie nast ąpi w dniu 

12.02.2018r. o godz. 10:30 w pok. 18  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Słowackiego 3.  

W związku z powyższym nadaje się nowe brzmienie pkt. 16.1 SIWZ, wskazując wytłuszczoną 

czcionką zmienione słowa:  

„Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 12.02.2018 r. o godzinie 10:30 w pok. 18 w 

siedzibie Zamawiającego przy ul. Słowackiego 3.” 

Uzasadnienie  zmiany:  

Zmiana  wynikła z doprecyzowania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w wyniku 
złożonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.    



 
 

 
Biorąc pod  uwagę zakres powyższej zmiany Zamawiający  przewiduje przedłużenie terminu 
składania ofert. 

Termin składania ofert:      12 lutego 2018r. godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert:         12 lutego 2018r. godz. 10.30 

Niniejsze  zmiana stanowi  integralną  część  dokumentacji  przetargowej o nr 
BG.271.1.2018.AK 

         Wójt Gminy 
               /-/ Sebastian Baca 


