
     
     
 

Gmina  
Iwonicz-Zdrój 

 
Znak: WZ08.271.11.2014     Iwonicz – Zdrój, dnia 27.11.2014 r. 

 
 
Do wiadomo ści Wykonawców  

 
 
Zmiana treści SIWZ na zamówienie  pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój  powstałyc h na nieruchomo ściach 
zamieszkałych”. 
 
Gmina Iwonicz – Zdrój jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a i 4 ustawy z 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), przedłuŜa termin  
składania ofert.  Zmiana terminu prowadzi do modyfikacji treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu odnośnie terminów składania i 
otwarcia ofert: 

 
Zmienia si ę treść siwz w ust. 10 pkt 12. 
 
Jest: 
Ofertę naleŜy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Na opakowaniu 
oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego naleŜy, poza nawą wykonawcy, 
zamieścić następującą informację: 

Gmina Iwonicz – Zdrój 

Al. Słoneczna 28 

38 -440 Iwonicz – Zdrój 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach 

zamieszkałych”. 

              Oraz   

  „Nie otwierać przed dniem  28.11.2014 r. godz. 11:30” 

 
 
Ma być : 
Ofertę naleŜy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Na opakowaniu 
oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego naleŜy, poza nawą wykonawcy, 
zamieścić następującą informację: 

Gmina Iwonicz – Zdrój 

Al. Słoneczna 28 

38 -440 Iwonicz – Zdrój 

„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach 

zamieszkałych”. 

              Oraz   

  „Nie otwierać przed dniem  12.12.2014 r. godz. 11:30” 

 
Zmienia si ę treść siwz w ust. 11 pkt 1 i 2: 
 
Jest: 
1) Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju; Al. 

Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) w terminie do 
dnia 28.11.2014r. do godz.  11 00. 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą 



niezwłocznie zwrócone. 
2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju; Al. 

Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w pokoju nr 103 w  dniu 28.11.2014r.  
o godz. 11 30.  

 
 
Ma być: 
1) Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju; Al. 

Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) w terminie do 
dnia 12.12.2014r. do godz.  11 00. 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą 
niezwłocznie zwrócone. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju; Al. 
Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w pokoju nr 103 w  dniu 12.12.2014r.  
o godz. 11 30.  

 
Wprowadzone zmiany stanowi ą integraln ą cześć siwz. 
Pozostałe zapisy bez zmian. 


