
                                                                 
 
Nr sprawy: ZP.271.1.2013 

       Suchowola, dn. 06.11.2013 

CENTROKOM Sp. z o.o.  

ul. Goniądzka 58 
16 – 150 Suchowola 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: ZP.271.1.2013 
 

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli 
 

Numer ogłoszenia: 218209 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013 
 
 

Zamawiający: CENTROKOM Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu – 

Tadeusz Grabowskiego, z siedzibą przy ul. Goniądzkiej 58, 16-150 Suchowola, tel. 85/7125201 

wew. 22, fax. 85/7125201 wew. 25, e-mail centrokom@centrokom.pl na podstawie art. 38 ust. 4 i 

4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w n/w 

punktach: 

 
Jest: 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

A. Przygotowanie oferty1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę (na jedną lub obie części 
zamówienia) w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.2) Koszty związane z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.3) Oferta oraz wymagane 
formularze i dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy  
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.5) Dokumenty winny być sporządzone 
zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), 
zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.6) Poprawki w ofercie muszą być 
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób uprawnionych.  



                                                                 
 

7) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
8) Oferta winna zawierać wypełnione i podpisane załączniki wymienione w pkt XX siwz 
(zał.1-6), zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty zawarte 
w pkt VI SIWZ. 

 
Ofertę należy zaadresować do zamawiającego, na adres siedziby zamawiającego i opisać 
następująco: 

 
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli   

 
Nie otwierać przed dniem: 08.11.2013 r. 

 
Poza wymienionymi oznaczeniami na kopercie lub opakowaniu powinny być umieszczone 
nazwa i adres Wykonawcy. 

 
Otrzymuje brzmienie: 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę (na jedną lub obie części zamówienia) w formie 
pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.2) Koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi składający ofertę.3) Oferta oraz wymagane formularze i dokumenty 
składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.5) Dokumenty winny być sporządzone 
zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), 
zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.6) Poprawki w ofercie muszą być 
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób uprawnionych.  
7) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
8) Oferta winna zawierać wypełnione i podpisane załączniki wymienione w pkt XX siwz 
(zał.1-6), zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty zawarte 
w pkt VI SIWZ. 

 
Ofertę należy zaadresować do zamawiającego, na adres siedziby zamawiającego i opisać następująco: 

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli   
 

Nie otwierać przed dniem: 21.11.2013 r. 
 



                                                                 
 

Poza wymienionymi oznaczeniami na kopercie lub opakowaniu powinny być umieszczone nazwa i 
adres Wykonawcy. 

 
Jest: 
 

1. Ofertę należy złożyć do dnia: 08.11.2013 r. do godz. 10:50 w siedzibie Zamawiającego: 
CENTROKOM Sp z o.o. 
ul. Goniądzka 58 
16 – 150 Suchowola 
sekretariat 
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie bez otwierania  

 
2. Oferty zostaną otwarte dnia: 08.11.2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:  

CENTROKOM Sp z o.o. 
ul. Goniądzka 58 
16 – 150 Suchowola 
pokój nr 5 
 

3. Zmiana / wycofanie oferty 
 

3.1 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta tj. w zamkniętej kopercie (opakowaniu), odpowiednio oznakowanej: 
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli z 
dopiskiem „ZMIANA”. 

 
3.2 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 
3.3 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z 

postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia.  

 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia: 21.11.2013 r. do godz. 10:50 w siedzibie Zamawiającego: 
CENTROKOM Sp z o.o. 
ul. Goniądzka 58 
16 – 150 Suchowola 
sekretariat 
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie bez otwierania  

 
2. Oferty zostaną otwarte dnia: 21.11.2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:  



                                                                 
 

CENTROKOM Sp z o.o. 
ul. Goniądzka 58 
16 – 150 Suchowola 
pokój nr 5 
 

3. Zmiana / wycofanie oferty 
 

3.4 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta tj. w zamkniętej kopercie (opakowaniu), odpowiednio oznakowanej: 
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli z 
dopiskiem „ZMIANA”. 

 
3.5 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 
3.6 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z 

postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia.  
 


