
 

Zawadzkie, dn. 22.12.2020 r.  

OR.271.1.3.2020      

Uczestnicy postępowania  

prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego o udzielenie  

zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest: „Świadczenie usług  

w zakresie doradztwa prawnego na 

potrzeby Urzędu Miejskiego  

w Zawadzkiem i gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz reprezentowanie 

gminy Zawadzkie przed sądami 

powszechnymi” 

 

 

ZAWIADOMIENIE NR 1 O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ  

 
Na podstawie art. 38  ust. 4  i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 

[tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.] działając w imieniu Zamawiającego wprowadzam 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następujące zmiany: 

 
1. W pkt 9 ppkt 7 SIWZ zmianie ulega zapis dotyczący oznaczenia opakowania oferty, w zakresie 

dotyczącym terminu otwarcia oferty, który  otrzymuje nowe brzmienie o treści:  

„Nie otwierać przed 28.12.2020 r. godz. 10:15”; 

2. W pkt 10 ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  

„1) Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa  

w niniejszej specyfikacji należy złożyć w pokoju 101 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,   

ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie -  do dnia 28.12.2020 r. do godz. 10:00; 

3. W pkt 10 ppkt 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  

„4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego 

w pokoju 201”; 

4. Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści zgodnej z załączonym plikiem  

zał. Nr 1 do SIWZ_poprawiony.pdf stanowiącej załącznik do niniejszego zawiadomienia; 

5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 23.12.2020 r. na dzień 28.12.2020 r.  

W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega również termin otwarcia ofert   

- z dnia 23.12.2020 r.  na dzień 28.12.2020 r. 

 

Jednocześnie informuję, że nie ulega zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert. 
Powyższe należy traktować jako integralną część SIWZ. 
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