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Marki 2019.10.24 

 

Uczestnicy postępowania 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na 

kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówieo 
publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843)  zmienia treśd Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następującym zakresie: 

 

W SIWZ było: 
 

 Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2019 roku o godzinie 14:00. 

2. Oferty należy składad w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie (II piętro). 

3. Złożone oferty zostaną pisemnie zarejestrowane, z uwzględnieniem daty i godziny ich wpływu, a 
poszczególnym ofertom nadane zostaną kolejne numery, zgodne z kolejnością ich wpływu. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2019 roku o godzinie 15:00, w siedzibie 

zamawiającego w Sali konferencyjnej (II piętro). 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u zamawiającego. 
7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysłanych za pośrednictwem 

poczty lub kuriera. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

 

W SIWZ jest: 

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2019 roku o godzinie 14:00. 

2. Oferty należy składad w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie (II piętro). 

3. Złożone oferty zostaną pisemnie zarejestrowane, z uwzględnieniem daty i godziny ich wpływu, a 
poszczególnym ofertom nadane zostaną kolejne numery, zgodne z kolejnością ich wpływu. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2019 roku o godzinie 15:00, w siedzibie 

zamawiającego w Sali konferencyjnej (II piętro). 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na 

sfinansowanie zamówienia. 
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6. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u zamawiającego. 
7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysłanych za pośrednictwem 

poczty lub kuriera. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

W SIWZ było: 
 

Rozdział XIII. Sposób przygotowywania ofert ust. 8 pkt d) 

 

d) napis o treści „Nie otwierad przed godz. 15:00 dnia 25 października 2019r.” jeżeli termin 
otwarcia ofert w toku procedury przetargowej zostanie zmieniony, powinna byd umieszczona 
zmieniona data.  

 

 

W SIWZ jest: 

 

Rozdział XIII. Sposób przygotowywania ofert ust. 8 pkt d) 

 

d) napis o treści „Nie otwierad przed godz. 15:00 dnia 31 października 2019r.” jeżeli termin 
otwarcia ofert w toku procedury przetargowej zostanie zmieniony, powinna byd umieszczona 
zmieniona data.  

 

 


