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Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju 

ul. Leśna 4 
38-481 Rymanów Zdrój 

(Zamawiający) 
 
 
Zmiany dotyczące treści SIWZ na zamówienie „Remont boisk sportowych 
i montaż urządzeń placu zabaw w Rymanowie Zdroju na działce nr ewid. 433”. 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych 
warunków w/w zamówienia. 
 
 
Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia, na dzień 05.10.2015r. i przesuwa 
termin składania ofert na dzień 21.05.2015r. 
 
 
 
W związku z czym, dokonuje się zmiany w SIWZ. 
 
 
Zmienia się brzmienie treści SIWZ pkt 4 Termin wykonania zamówienia. 
 
Jest: 
4. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.07.2015r. 
 
Ma być: 
4. Termin wykonania zamówienia: 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy. 
Zakończenie realizacji zamówienia: ustala się na dzień 05.10.2015r. 

 
 
W związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia zmienia się brzmienie treści 
załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” pkt 4 ppkt 3) 
 
Jest: 
3) zamówienie(a) wykonam w terminie: od dnia zawarcia umowy do 30.07.2015r. 
 
Ma być: 
3) realizację zamówienie(a) zakończę: 05.10.2015r. 
 
 



W związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia zmienia się brzmienie treści 
załącznika nr 8 do SIWZ „Umowa-projekt” § 2 pkt 2 
 
Jest: 
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia 

30.07.2015r. 
 
Ma być: 
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi dnia 05.10.2015r. 
 
 
Zmienia się brzmienie treści SIWZ pkt 10 Opis sposobu przygotowania ofert, 
w pkt 12). 
 
Jest: 

12) Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Na 

opakowaniu oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy, poza nazwą 

wykonawcy, zamieścić następującą informację: 

Zespół Szkół Specjalnych 
ul. Leśna 4  

38-481 Rymanów Zdrój  

Remont boisk sportowych i montaż urządzeń placu zabaw w Rymanowie Zdroju na 
działce nr ewid. 433 

 
„Nie otwierać przed dniem 08.05.2015r. godz. 9:00” 

W przypadku braku ww. informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 

wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 

kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
 
Ma być: 

12) Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Na 

opakowaniu oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy, poza nawą 

wykonawcy, zamieścić następującą informację: 

Zespół Szkół Specjalnych 

ul. Leśna 4  
38-481 Rymanów Zdrój  

Remont boisk sportowych i montaż urządzeń placu zabaw w Rymanowie Zdroju na 
działce nr ewid. 433 

 

„Nie otwierać przed dniem 21.05.2015r. godz. 9:00” 

W przypadku braku ww. informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 

wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 

kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
 
 



W związku ze zmianą terminu składania ofert zmienia się brzmienie treści SIWZ pkt 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, w pkt 1) i pkt 2) 
 
Jest: 
1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych, 

ul. Leśna 4, 38-481 Rymanów Zdrój (Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit”) w gabinecie 
dyrektora szkoły (I piętro) w terminie do dnia 08.05.2015r. do godz. 8:00. 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą 
niezwłocznie zwrócone. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych, 
ul. Leśna 4, 38-481 Rymanów Zdrój (Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit”) w gabinecie 
dyrektora szkoły (I piętro) w terminie do dnia 08.05.2015r. do godz. 9:00. 

 
Ma być: 
1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych, 

ul. Leśna 4, 38-481 Rymanów Zdrój (Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit”) w gabinecie 
dyrektora szkoły (I piętro) w terminie do dnia 21.05.2015r. do godz. 8:00. 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą 
niezwłocznie zwrócone. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych, 
ul. Leśna 4, 38-481 Rymanów Zdrój (Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit”) w gabinecie 
dyrektora szkoły (I piętro) dnia 21.05.2015r. do godz. 9:00. 

 
 
 
 
 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. 
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 Zamawiający: 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych 
w Rymanowie Zdroju 


