
IZP.271.45.2019 Stryjno Kolonia, 2019-11-15

Przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  pn.  „Modernizacja  Zabytkowego  dworu  
w Rybczewicach Drugich”.

Zamawiający, w związku otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ ,
na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), przedłuża termin składania
ofert do dnia 26.11.2019 r. do godziny 10:00.

Jednocześnie na podstawie art.  38 ust.  4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jedn.  Dz. U. z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  zmianie  ulegają
następujące zapisy SIWZ:

1) Dział I, ust 1 SIWZ

Pierwotny zapis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Dru-
gich. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodaro-
wanie zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie wraz z przyle-
głym zbiornikiem wodny” współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2013-2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura
społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Aktualny zapis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Dru-
gich. Zamówienie realizowane jest  w ramach projektu pn. „Modernizacja  zabytkowego
dwory w Rybczewicach Drugich”  współfinasowanego ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2013-2020 Oś priorytetowa 13 Infra-
struktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

2) Dział XV SIWZ:
Pierwotny zapis: 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 17.12.2019 r.
Aktualny zapis:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 25.12.2019 r.

3) Dział XIV, ust. 4 i 5 SIWZ:
Pierwotny zapis: 

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do
oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz  Zamawiającego.  Oryginał
dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać
ważność  przez  cały  okres,  w  którym  Wykonawca  jest  związany  ofertą.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia  dokumentu,  o którym mowa powyżej
oddzielnie.  W  takim  przypadku  Wykonawca  złoży  ww.  dokument  w  kopercie
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oznaczonej:  „Wadium  na  przetarg  pn.  „Rewitalizacja  i  zagospodarowanie  zespołu
pałacowo-parkowego  w  miejscowości  Rybczewice  Drugie  wraz  z  przyległym
zbiornikiem  wodny  (etap  III)”,  nie  otwierać  przed  18.11.2019  r.  godz.  10:15”.
Dokument  musi  być  złożony  w sekretariacie  Urzędu  Gminy  Rybczewice,  Stryjno
Kolonia  1,  21-650  Rybczewice,  przed  upływem  terminu  składania  ofert  tj.:  do
18.11.2019 r. do godz. 10:00.

5. Wadium  musi  być  wniesione  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  tj.  do
18.11.2019 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy
się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Aktualny zapis: 

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie
do  oferty  oryginału  dokumentu  wystawionego  na  rzecz  Zamawiającego.
Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany
ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa
powyżej  oddzielnie.  W takim przypadku  Wykonawca  złoży  ww.  dokument  w
kopercie  oznaczonej:  „Wadium  na  przetarg  pn.  „Modernizacja  zabytkowego
dworu w Rybczewicach Drugich nie otwierać przed 26.11.2019 r. godz. 10:15”.
Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Rybczewice, Stryjno
Kolonia  1,  21-650 Rybczewice,  przed upływem terminu składania  ofert  tj.:  do
26.11.2019 r. do godz. 10:00.

5. Wadium  musi  być  wniesione  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  tj.  do
26.11.2019 r.  do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu
liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

4) Dział XVII, pkt 1, 2, 8 SIWZ:

Pierwotne zapisy: 

1. Ofertę  należy  złożyć  w dwóch kopertach  w siedzibie  Zamawiającego:  Urząd Gminy
Rybczewice,  Stryjno Kolonia 1, 21-065 Rybczewice – pok. 3 (sekretariat) do dnia
18.11.2019 r. godz. 10:00.

2. Kopertę  zewnętrzną  (nieoznakowaną  nazwą  Wykonawcy)  należy  zaadresować:  Wójt
Gminy Rybczewice, Stryjno Kolonia 1, 21-065 Rybczewice, z dopiskiem: „Oferta  –
Modernizacja  Zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich”  oraz „Nie  otwierać
przed 18.11.2019 r. godz. 10:15”.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj.
Urząd Gminy Rybczewice, Stryjno Kolonia 1, 21-065 Rybczewice, pokój nr 3.

Aktualne zapisy: 
1. Ofertę  należy  złożyć  w dwóch kopertach  w siedzibie  Zamawiającego:  Urząd Gminy

Rybczewice,  Stryjno Kolonia 1, 21-065 Rybczewice – pok. 3 (sekretariat) do dnia
26.11.2019 r. godz. 10:00.

2. Kopertę  zewnętrzną  (nieoznakowaną  nazwą  Wykonawcy)  należy  zaadresować:  Wójt
Gminy Rybczewice, Stryjno Kolonia 1, 21-065 Rybczewice, z dopiskiem: „Oferta  –
Modernizacja  Zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich”  oraz „Nie  otwierać
przed 26.11.2019 r. godz. 10:15”.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj.

Strona 2 z 3



Urząd Gminy Rybczewice, Stryjno Kolonia 1, 21-065 Rybczewice, pokój nr 3.

Powyższe  pismo  stanowi  integralną  część  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

Wójt Gminy Rybczewice
  /-/ mgr Elżbieta Masicz
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