
    

 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa 
budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór 
Świętokrzyskich”, oznaczenie postępowania: ZP/3/2020/R 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, uprzejmie informuje o zmianie 
terminu składania ofert. W związku z tym, zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ. 
 

Było: 

 

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Biurze Projektu Zamawiającego   tj. 25-033 Kielce ul. 

Ściegiennego 2/32, (Wojewódzki Dom Kultury, piętro: II, pokój:199) w godzinach 9.00-15.00, 
w terminie do dnia 08.04.2020 roku, godz. 10:00:59. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu Zamawiającego  tj. 25-033 Kielce ul. Ściegiennego 2/32, 
(Wojewódzki Dom Kultury, piętro: II, pokój:199),  dnia  08.04.2020 roku, godz. 10:15. 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert 
Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:10 w Biurze Projektu Zamawiającego  tj. 25-
033 Kielce ul. Ściegiennego 2/32, (Wojewódzki Dom Kultury, piętro: II, pokój:199) 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego, która zostanie wpisana na kopercie przez przyjmującego ofertę w imieniu 
Zamawiającego (terminem złożenia oferty nie jest nadanie listu lub przesyłki w placówce 
operatora pocztowego lub u kuriera). 

 

Jest: 

 

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Biurze Projektu Zamawiającego   tj. 25-033 Kielce ul. 

Ściegiennego 2/32, (Wojewódzki Dom Kultury, piętro: II, pokój:199) w godzinach 9.00-15.00, 
w terminie do dnia 15.04.2020 roku, godz. 10:00:59. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu Zamawiającego  tj. 25-033 Kielce ul. Ściegiennego 2/32, 
(Wojewódzki Dom Kultury, piętro: II, pokój:199),  dnia  15.04.2020 roku, godz. 10:15. 



    

 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert 
Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:10 w Biurze Projektu Zamawiającego  tj. 25-
033 Kielce ul. Ściegiennego 2/32, (Wojewódzki Dom Kultury, piętro: II, pokój:199) 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego, która zostanie wpisana na kopercie przez przyjmującego ofertę w imieniu 
Zamawiającego (terminem złożenia oferty nie jest nadanie listu lub przesyłki w placówce 
operatora pocztowego lub u kuriera). 

 

Było: 

Rozdział 16. Inne informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert  wariantowych, 

2) zawarcia umowy ramowej, 

3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski, 

6) udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy P.Z.P. 

 

Jest: 

Rozdział 16. Inne informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert  wariantowych, 

2) zawarcia umowy ramowej, 

3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski, 

 

Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowej sprawie zmieniło się również ogłoszenie o 
zamówieniu. 

 


