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      Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji 

Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020”. 

Zamawiający, Województwo Podkarpackie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
1. W Rozdziale X SIWZ  pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
„15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę należy wysłać na adres podany 

w Rozdziale XI ust. 1 niniejszej specyfikacji i opisać nazwą, dokładnym adresem wykonawcy 

z dopiskiem: 

„PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA W WOJEWÓDZTWIE 

PODKARPACKIM SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (PSIP) 

REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WP NA LATA 2014-2020” NIE OTWIERAĆ 

PRZED dniem 11.02.2019 r. godz. 11:00” 
 

2. Rozdział XI SIWZ  otrzymuje brzmienie: 
 

1. Oferty należy składać do dnia 11.02.2019 roku do godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego – w budynku położonym w Rzeszowie  przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4  

piętro, pokój 207. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na 

ww. adres 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.02.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207. Otwarcie ofert jest 

jawne. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego 

oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z 

adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty. 

4. W przypadku zmiany treści oferty wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające 

zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem 

„ZMIANA”. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 


