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Sk6zec, dnia l2czerwca 2018 roku

Zmiana S pecyf i kacj i lstotnyc h Wa ru n k6w Zam6wi e n ia

na ,,Rozbudowq Szkoly Podstawowej i budowe sali sportowej w Dqbr6wce Stanach"

Stosownie do art, 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z p62n. zm.)
Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ w nastqpujqcy spos6b:

l. W czqSci Vlll. SIWZ ,,WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM", pkt, 1 otrzymuje brzmienie:

,,Wykonawca zobowiqzany jest najp62niej do uptywu terminu skladania ofert, tj. do dnia 21.06.2018r.
do godz. 09.40 wnieS6 wadium w wysokoSci: 60.000 zl (slownie: szeScdziesiqt tysiqcy zlotych)."

ll. CzgS6 Xl. SIWZ ,,MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI-ADANIA I OTWARCIA OFERT', otrzymuje
brzmienie:

napisem:

oFERTA PRZETARGOWA (R1G.271.8.201 8) :

,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej i budowa salisportowejw Dqbr6wce Stanach"

NIE OTWIERAC przed 21.06.2018r. do oodz.10:00.

W pzypadku pzeslania ofefty pocztq kuierskq, zawartoSd pzesylki tj. ofefta z zalqcznikami powinna byd
zapakowana w dodatkowq koperlg opisanq jak wy2ej, gdy2 opakowanie kurierskie zostanie otwafte w kancelaii.
Je2eli bezpo1rednio za opakowaniem kuierskim znajdujg sig fre5i oferty (bez dodatkowej koperty) nale2y
bezpoSrednio na opakowaniu kuierskim umieScif zapis,,OFERTA PRZETARGOWA (R1G.271.8.2018) - NIE
OTWIERAC przed 21.06.2018r. do oodz. 10:00". W pzypadku braku tej informacji zamawiajqcy nie ponosi
odpowiedzialnoSci za np. omylkowe otwarcie oferty pzed wyznaczonym terminem otwarcia.
Koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamknigtq kopertg zawierajqcq ofertg nale2y zlo2y6, w Urzgdzie Gminy w Sk6rcu ul Siedlecka 3 (kancelaria -
parter) w terminie do dnia 21.06.2018 r. do godziny 09:40.

Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego, w budynku Urzgdu Gminy w Sk6rcu, ul. Siedlecka 3 (pok6j nr
13 - lpigtro) w dniu 21.06.2018 r. o godzinie 10:00.

CzqS6 XXVI. SIWZ,,POSTANOWIENIA KONCOWE", otrzymuje brzmienie:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. 2017 , poz. 1579 z p62n. zm.).
Na Zamawiajqcym spoczywa obowiqzek informacyjny wynikajqcy z art. 13 RODO
[rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)l wzglqdem os6b
fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio pozyskal, Dotyczy to w szczeg6lno5ci:



. wykonawcy bQdqcego osobq fizycznq,

. wykonawcy bqdqcego osobq fizycznq, prowadzqcq iednoosobowq dzialalnoSC
gospodarczq

. pelnomocnika wykonawcy bgdqcego osobq fizycznq (np. dane osobowe zamieszczone
w pelnomocnictwie),

. czlonka organu zarzqdzaiqcego wykonawcy, bgdqcego osobg fizycznq (np. dane
osobowe zamieszczone w informacji z Krajowego Rejestru Karnego).

3. W celu wypelnienia obowiqzku informacyjnego, o kt6rym mowa w pkt 2. Zobowiqzuje
Wykonawc6w zainteresowanych udzialem w postgpowaniu, do zapoznania siq z ,,Klauzulq
informacyjnq", stanowiqcqzalqcznik nr 1 do zmiany SIWZ.

lV. Pozostafe postanowienia Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia z dnia 30.05.2018r.
pozostajq bezzmian.

ZATWIE

Stan SK
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Sk6rzec. dnia l2czerwca 2018 roku

Zmiana S pecyf i kacj i I stotnyc h Wa ru n k6w Zam6wie n ia

na ,,Rozbudowg Szkoty Podstawowej i budowg sali sportowej w Dqbr6wce Stanach"

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z p62n. zm.)
Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ w nastgpujqcy spos6b:

l. W czqSci Vlll. SIWZ ,,WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM", pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

,,Wykonawca zobowiqzany jest najp62niej do uptywu terminu skladania ofert, tj. do dnia 21"06.2018r.
do godz, 09.40 wnieSC wadium w wysokoSci: 60.000 zl (slownie: sze5ddziesiqt tysigcy zlotych)."

ll, Czq56 Xl. SIWZ ,,MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI-ADANIA I OTWARCIA OFERT', otrzymuje
brzmienie:

napisem:

OFERTA PRZETARGOWA (R1G.271,8.201 8) :

,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej i budowa salisportowejw Dqbr6wce Stanach"

NtE OTWIERAC przed 21.06.2018r. do qodz. 10:00.

W pzypadku pzeslania oferty pocztq kurierskq, zawaftoSd pzesylki tj. ofefta z zatqcznikami powinna byd
zapakowana w dodatkowq kopeftq opisanq jak wy2ej, gdy2 opakowanie kurierskie zostanie otwarte w kancelarii.
Je2eli bezpoSrednio za opakowaniem kurierskim znajdujg sig freSi oferty (bez dodatkowej kopefty) nale2y
bezpoSrednio na opakowaniu kurierskim umieSci1 zapis,,OFERTA PRZETARGOWA (R1G.271.8.2018) - NIE
OTWIERAC pzed 21.06.2018r. do qodz. 10:00". W pnypadku braku tej informacji zamawiajqcy nie ponosi

odpowiedzialnoSci za np. omylkowe otwarcie ofefty pzed wyznaczonym terminem otwarcia.
Koszty zwiqzane z pzygotowaniem i zlo2eniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamknigtq kopertg zawierajqcq ofertg naleZy zloZye w Urzgdzie Gminy w Sk6rcu ul Siedlecka 3 (kancelaria -
parter) w terminie do dnia 21.06.2018 r. do godziny 09:40.

Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego, w budynku Urzgdu Gminy w Sk6rcu, ul. Siedlecka 3 (pok6j nr
13 - | pigtro) w dniu 2'1.06.2018 r. o godzinie 10:00.

CzqSd XXVI, SIWZ,,POSTANOWIENIA KONCOWE", otrzymuje brzmienie:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wierl publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z p62n. zm.).
Na Zamawiajqcym spoczywa obowiqzek informacyjny wynikajqcy z art. 13 RODO
[rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)l wzglqdem os6b
fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpo6rednio pozyskal. Dotyczy to w szczeg6lno5ci:


