
 

 

Żywiec, dnia 2.12.2020 r. 

Nr ref.: ZP/PN/01/2020 

 

 

ZMIANA 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) – terminu 

składania ofert 

 

 

Zamawiający – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, ul. Komisji Edukacji 

Narodowej 3, 34-300 Żywiec, w imieniu którego działa Bartłomiej Kruszyński prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, 

działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku z omyłkowym, niekompletnym 

opublikowaniem dokumentacji przetargowej, dotyczącej zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: ZP/PN/01/2020, pn.: „Dostawa 

artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkól Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu”, 

postanawia przedłużyć termin składania ofert wyznaczając go do dnia 11.12.2020 r. do 

godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w 

SIWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 

 

1) rozdział IX pkt 9 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje 

zapisem o brzmieniu: 

 

„Opakowanie, o którym mowa w pkt 8, powinno być oznaczone następująco: 

 

Oferta 

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w 

Żywcu 

Część…………. 

Nie otwierać przed dniem 11.12.2020 r. godz. 09:20 

 

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.” 

 

2) rozdział XII pkt 1 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje 

zapisem o brzmieniu: 

 

„Oferty należy składać w terminie do dnia 11.12.2020 r. do godz. 09:00 w sekretariacie w 

siedzibie Zamawiającego pod adresem: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w 

Żywcu, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec.” 

 

3) rozdział XIV pkt 2 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje 

zapisem o brzmieniu: 

 



 2 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. o godz. 09:20 w gabinecie 

Dyrektora w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Zespół Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych w Żywcu, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec.” 

 

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SIWZ wraz z 

załącznikami. 

    

     Z poważaniem 

 


