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Wykonawcy ubiegający się 
 o udzielenie zamówienia 

 
Dotyczy; przetargu nieograniczonego pn.: Prace remontowo budowlane dla potrzeb  

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22  wraz z 

wyposażeniem  sali chemicznej w meble szkolne 

1. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający działając na podstawie art. 12a w związku z art. 11c  ustawy  

z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej „ustawa 

Pzp”  informuje, że w dniu 6 lipca 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane 

ogłoszenie Nr 500002432-N-2017 o zmianie ogłoszenia, o zamówieniu z dnia 29 czerwca 2017 r.,  

Nr 542116-N-2017. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej 

zamawiającego: www.sspgoscicino.edu.pl .  

2. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert. 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu 

został przedłużony do dnia 17.07.2017 r. Godziny oraz miejsce składania 

i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.  

3. Zmiany treści SIWZ. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ 

w następującym zakresie: 

W Rozdz. XV „MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, w ust. 1 i 4 jest:  

1. Miejsce składania ofert: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie ul. Wejherowska 

22,84-241 Gościcino  – sekretariat do dnia 14.07.2017 r., do godziny 10:00 zaadresować 

zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XII SIWZ. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu 
14.07.2017 r. roku, o godzinie 10:15 

 
Zmienia się na:  
1. Miejsce składania ofert: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie ul. Wejherowska 

22,84-241 Gościcino  – sekretariat do dnia 17.07.2017 r., do godziny 10:00 zaadresować 

zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XII SIWZ. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu 
17.07.2017 r. roku, o godzinie 10:15 

 
www.sspgoscicino.edu.pl 

V-ce Dyrektor   

Sylwia  Drogosz  
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