
         Bogoria, dn. 20.08.2020 r. 

 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

dotyczy przetargu na: 
 

„Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria 

w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz z dzierżawą 

dwóch autobusów marki Autosan” 

 

Nr postępowania: IR.271.11.2020 

Nr ogłoszenia 574832-N-2020  z dnia 14.08.2020r. 

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 540154512-N-2020 z dnia 18.08.2020 r.  

 

Zamawiający – GMINA BOGORIA działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) 

dokonuje zmiany treści SIWZ określonych w rozdziale IX pkt. 10 ppkt.10.2 

 

W miejsce zapisu o treści: 

opakowanie (koperta) powinno być oznaczone danymi Wykonawcy oraz dokładnym jego 

adresem (dopuszcza się odcisk pieczęci) i opisane w następujący sposób: ,,Urząd Gminy       

w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria nie później niż do dnia: 21.08.2020 r. do 

godz. 09:00.” i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu: 

„Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz          

z dzierżawą dwóch autobusów marki Autosan” 

„Nie otwierać przed dniem 21.08.2018 r. godz. 09:15”. 

   

Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca.  

Wprowadza się zapis o treści: 

opakowanie (koperta) powinno być oznaczone danymi Wykonawcy oraz dokładnym jego 

adresem (dopuszcza się odcisk pieczęci) i opisane w następujący sposób: ,,Urząd Gminy       

w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria nie później niż do dnia: 21.08.2020 r. do 

godz. 09:00.” i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu: 

„Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Bogoria w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie zakupu biletów miesięcznych wraz           



z dzierżawą dwóch autobusów marki Autosan” 

„Nie otwierać przed dniem 21.08.2018 r. godz. 14:00”. 

   

Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca.  

 

dokonuje zmiany treści SIWZ określonych w rozdziale XXII pkt. 5. 

W miejsce zapisu o treści: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2020 r. o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria. 

Wprowadza się zapis o treści: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria. 

 

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert. 

 

Zmodyfikowana SIWZ jest dostępna do pobrania na stronach Zamawiającego: 

http://www.bip.bogoria.pl 

 

    

 WÓJT GMINY BOGORIA 

 

……………………………………………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego) 

 

 

http://www.bip.bogoria.pl/

