
   

Szczuczyn, dnia 12.10.2018r. 

Gmina Szczuczyn 

Plac 1000-lecia 23 

19-230 Szczuczyn 

 

RI.271.13.2.2018 

Zainteresowani oferenci 

 

Dotyczy postępowania nr RI.271.13.2.2018 pn. „Budowa transgranicznego Centrum Dialogu 

Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowej”, 

ogłoszenie o zamówieniu nr 623040-N-2018 z dnia 27.09.2018r. 

 

  W związku z otrzymanym wnioskiem dotyczącym przedłużenia terminu składania ofert z dnia 

11.10.2018r., Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 1579 z późń. zm.) zmienia treść SIWZ w 

częściach dotyczących terminu składania oraz otwarcia ofert w następujący sposób: 

1) Sekcja XIII pkt 2: 

- przed zmianą: „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 15 

października 2018r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na 

koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.”  

- po zmianie: „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 19 

października 2018r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na 

koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.” 

2) Sekcja XVI pkt 4: 

- przed zmianą: „Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: OFERTA PRZETARGOWA 

„Budowa Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 

564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowej” Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15.10.2018r. 

godz. 10.10.” 

- po zmianie: „Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: OFERTA PRZETARGOWA 

„Budowa Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 

564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowej” Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.10.2018r. 

godz. 10.10.” 

3) Sekcja XVI pkt 5: 

- przed zmianą: „Oferty należy składać/przesyłać do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-

lecia 23, 19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 15 października 2018r. do godz. 10.00 w sekretariacie 

Urzędu (piętro) pokój numer 14.” 

- po zmianie: „Oferty należy składać/przesyłać do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 

23, 19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 19 października 2018r. do godz. 10.00 w sekretariacie 

Urzędu (piętro) pokój numer 14.” 

4) Sekcja XVI pkt OTWARCIE OFERT ppkt 1: 

- przed zmianą: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w 

Szczuczynie w dniu 15 października 2018r. o godz. 10.10 w sali konferencyjnej przy Sekretariacie 

pokój numer 15, I piętro.” 



   

- po zmianie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w 

Szczuczynie w dniu 19 października 2018r. o godz. 10.10 w sali konferencyjnej przy Sekretariacie 

pokój numer 15, I piętro.” 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w części dotyczącej wskazanych terminów zamieszczono w 

Biuletynie Zamówień Publicznych nr 500245642-N-2018 w dniu 12.10.2018r. 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 


