
 

TCZEWSKIE TOWARZYSTWO         Tczew, dnia 24.04.2018 r. 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 
ul. Kołłątaja 9 

83-110 Tczew 
         

TTBS/PN/01/2018 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ NIE PROWADZĄCA DO ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                       
pn:  „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 przy ul. Prostej w 
Tczewie”. 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 
2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ 
 
1. rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium pkt 8.1  

 

jest: Oferta w okresie związania ofertą określonym w pkt 9.1 SIWZ powinna być    

zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 

00/100), które należy wnieść w terminie do składania ofert, tj. do dnia 07.05.2018 r.  do 

godz. 10:00.  

powinno być : Oferta w okresie związania ofertą określonym w pkt 9.1 SIWZ powinna być    

zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 

00/100), które należy wnieść w terminie do składania ofert, tj. do dnia 09.05.2018 r.  do 

godz. 10:00.  

 

2. rozdział 10 Opis sposobu przygotowania oferty pkt 10.13 

 

jest: Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą 

zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: 

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: 

,,Budowa   budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5  przy ul Prostej  w Tczewie 

Nie otwierać przed dniem 07.05.2018 r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 

i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                

jej po upływie terminu składania ofert. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. 

powinno być: Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które 

będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: 

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: 

,,Budowa   budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5  przy ul Prostej  w Tczewie 

Nie otwierać przed dniem 09.05.2018 r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 

i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                

jej po upływie terminu składania ofert. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. 

 

 



 

3. rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 11.1 

 

jest: Ofertę należy złożyć w Tczewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w 

Tczewie, ul. Kołłątaja 9  w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 12. 

Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2018 r. o godz. 10:00. 

Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina 

wpływu oferty do zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom. 

powinno być: Ofertę należy złożyć w Tczewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego 

w Tczewie, ul. Kołłątaja 9  w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 12. 

Termin składania ofert upływa dnia 09.05.2018 r. o godz. 10:00. 

Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina 

wpływu oferty do zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom. 

 

4. rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 11.2 

 

jest: Zamawiający otworzy oferty w dniu 07.05.2018 r. o godz. 10:30, w pokoju nr 1 w 

siedzibie Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. Kołłątaja 9  w Tczewie. 

Otwarcie ofert będzie jawne. 

powinno być: Zamawiający otworzy oferty w dniu 09.05.2018 r. o godz. 10:30, w pokoju nr 

1 w siedzibie Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. Kołłątaja 9  w 

Tczewie. Otwarcie ofert będzie jawne. 

 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców przy 

składaniu ofert. 

 

 

 

Podpisał: 
                                                                                                                                          Prezes Zarządu 
                                                                                                                                       Arkadiusz Woźniak 
                                                                                                                                 

 

 

 
 
 


