Radomsko, dnia 14.10.2020 r.
Numer ogłoszenia: 592700-N-2020
Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:
„Budowa wiaty magazynowej do czasowego magazynowania odpadów na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie”.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na zmianie treści:
1. W treści SIWZ w rozdziale 11 pkt. 11.1
jest:
Ofertę ̨ należy przesłać ́ na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul.Stara Droga 85, 97-500 Radomsko lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego
(Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, nie później niż do dnia
20.10.2020 r. do godz. 11:00.
winno być:
Ofertę ̨ należy przesłać ́ na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul.Stara Droga 85, 97-500 Radomsko lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego
(Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, nie później niż do dnia
20.10.2020 r. do godz. 11:00. Składając ofertę osobiście należy zachować wszystkie

powszechnie obowiązujące w momencie składania oferty zasady bezpieczeństwa
i ograniczenia dotyczące COVID-19.

2. W SIWZ w rozdziale 11 pkt. 11.2
jest:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.10.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stara Droga 85, pokój nr 101.
winno być:
W obecnej sytuacji epidemiologicznej publiczne otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję
online dnia 20.10.2020r. o godz. 11:30 na http://pgk-radomsko.pl/transmisja-online.
II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Z poważaniem
WICEPREZES
Zarządu Spółki
/-/
Zbigniew Rybczyński

